
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  โทร  ๐๔๕-๘๑๔๒๙๐ 
ที ่ ศก  ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๒๓๕                                   วันที่   ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
เรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ 
  ด้วย กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดนโยบายกระทรวงสาธารณสุขปี ๒๕๖๔ ประเด็นที ่๘ 
ธรรมมาภิบาลโปร่งใส ตามตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน ITA ค่าเป้าหมายร้อยละ ๙๒ โดยมีเครื่องมือในการประเมินคือ การประเมินตามแบบส ารวจใช้ 
หลักฐานเชิงประจักษ ์และเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดของแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOIT) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งในข้อค าถามท่ี MOIT ๕ ได้ก าหนดให้หน่วยงานต้องรายงานผลการ 
จัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนตามแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ...(แบบ สขร.๑) เพ่ือให้ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙(๘) ที่ระบุหน่วยงานของรัฐ ต้อง 
จัดท าให้มีข้อมูลข่าวสารราชการอย่างน้อย ดังนี้ ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดยจัดท าแบบสรุปผลการ 
ด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน..(แบบ สขร.๑) เสนอผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบ ณ วันสิ้นเดือน 
(โดยประมาณ) และขออนุญาตผู้บริหารของหน่วยงานน าแบบสรุป สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 
เดือน…(แบบ สขร.๑) ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา๙(๘) งาน
พัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม -พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
(แบบ สขร.๑) เรียบร้อยแล้ว  จึงขออนุมัติน าแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว  ขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาล 
ขุขันธ์ เพ่ือให้ประชาชนตรวจดูได้ตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
 
 
 

                                                                                      (นายสนั่น  เทียนทอง) 
                                                                                นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
       
 
                                                                                   (นายประวิทย์  เสรีขจรจารุ) 
                                                                                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ 
 
 
 

 



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1  จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์

วทิยาศาสตร์การแพทย์

             12,500.00         12,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอ็น.ซี 

เมดิคอล/12,500.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอ็น.ซี 

เมดิคอล/12,500.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1401/64  

02/09/2564

2  จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง

2,150.00              2,150.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านขุขันธไ์ฮเทคโดยนาย

ภาณุรัตน์ จ าป/ี2,150.00

ร้านขุขันธไ์ฮเทคโดยนาย

ภาณุรัตน์ จ าป/ี2,150.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1398/64    

02/09/2564

3  จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์

วทิยาศาสตร์การแพทย์

              7,000.00          7,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง อุบล เดนตัล เซอร์วสิ 

2011/7,000.00

อุบล เดนตัล เซอร์วสิ 

2011/7,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1424/64  

08/09/2564

4  จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 6,000.00              6,000.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านขุขันธไ์ฮเทคโดยนาย

ภาณุรัตน์ จ าป/ี6,000.00

ร้านขุขันธไ์ฮเทคโดยนาย

ภาณุรัตน์ จ าป/ี6,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1504/64     

23/09/2564

5  จ้างเหมาตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ

93,265.00             93,265.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท  อาร์ไอเอ  แลบ

บอราทอรี  จ ากดั/

93,265.00

บริษัท  อาร์ไอเอ  แลบ

บอราทอรี  จ ากดั/

93,265.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1496/64    

16/09/2564

6 จ้างเหมาบริการอื่นๆ 2,400.00              2,400.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  ศรีสะ

เกษไอเฟค/2,400.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  ศรีสะ

เกษไอเฟค/2,400.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1372/64  

31/09/2564

7 จ้างเหมาบริการอื่นๆ 34,000.00             34,000.00        วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวโชติรัตน์  แกน่

จันทร์/34,000.00

นางสาวโชติรัตน์  แกน่

จันทร์/34,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1369/64    

28/09/2564

8 จ้างเหมาบริการอื่นๆ 3,500.00              3,500.00         วธิเีฉพาะเจาะจง นาย สมชาย บุญขาว/

3,500.00

นาย สมชาย บุญขาว/

3,500.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1384/64    

29/09/2564

9 จ้างเหมาบริการอื่นๆ 6,400.00              6,400.00         วธิเีฉพาะเจาะจง นาย จรูญศักด์ิ บุญขาว/

6,400.00

นาย จรูญศักด์ิ บุญขาว/

6,400.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1456/64    

16/09/2564

10 จ้างเหมาบริการอื่นๆ 6,000.00              6,000.00         วธิเีฉพาะเจาะจง นางอุไลวรรณ์  วงษ์

ขันธ/์6,400.00

นางอุไลวรรณ์  วงษ์

ขันธ/์6,400.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1454/64  

09/09/2021

11 จ้างเหมาบริการอื่นๆ 3,500.00              3,500.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพรเจริญท าเบาะ 

โดยนายสุพรรณ ทอง

ประมูล/3,500.00

ร้านพรเจริญท าเบาะ 

โดยนายสุพรรณ ทอง

ประมูล/3,500.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1463/64  

19/09/2564

12 จ้างเหมาบริการอื่นๆ 1,400,000.00        1,400,000.00   วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพีเอชดี 

จ ากดั/1,400,000.00

บริษัท เอ็นพีเอชดี 

จ ากดั/1,400,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 248/64     

01/09/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลขุขันธ์

วนัที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564



13 วสัดุยานพาหนะ 11,440.00             11,440.00        วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

11,440.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

11,440.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1405/64  

06/09/2564

14 วสัดุยานพาหนะ 10,700.00             10,700.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค  ฟาร์มา  

จ ากดั/10,700.00

บริษัท ซิลลิค  ฟาร์มา  

จ ากดั/10,700.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1414/64  

07/09/2564

15 วสัดุยานพาหนะ              11,600.00         11,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง เอ็มเอสคาร์เซอร์วสิ/

11,600.00

เอ็มเอสคาร์เซอร์วสิ/

11,600.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1526/64    

16/09/2564

16 วสัดุไฟฟ้า 4,900.00              4,900.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

4,900.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

4,900.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1357/64  

02/09/2564

17 วสัดุไฟฟ้า 1,800.00              1,800.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน หนิงอิเล็คโทรนิค 

โดยนายชาญณรงค์ ยง

กลุ/1,800.00

ร้าน หนิงอิเล็คโทรนิค 

โดยนายชาญณรงค์ ยง

กลุ/1,800.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1358/64  

02/09/2564

18 วสัดุไฟฟ้า 22,134.00             22,134.00        วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

22,134.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

22,134.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1399/64  

02/09/2564

19 วสัดุไฟฟ้า 6,800.00              6,800.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

6,800.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

6,800.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1404/64    

06/09/2564

20 วสัดุไฟฟ้า 6,500.00              6,500.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

6,500.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

6,500.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1455/64     

09/09/2564

21 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 10,600.00             10,600.00        วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน  แคร์  แอนด์  เฮลท์

  โดย  นาย  ธรุีตม์  บัว

เขียว/10,600.00

ร้าน  แคร์  แอนด์  เฮลท์

  โดย  นาย  ธรุีตม์  บัว

เขียว/10,600.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1459/64    

14/09/2564

22 วสัดุไฟฟ้า 8,570.00              8,570.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

8,570.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

8,570.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1502/64    

23/09/2564

23 วสัดุกอ่สร้าง 2,400.00              2,400.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

2,400.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

2,400.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1379/64  

02/09/2564

24 วสัดุกอ่สร้าง 456.00                 456.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/456.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/456.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1492/64  

19/09/2564

25 วสัดุกอ่สร้าง 3,245.00              3,245.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

3,245.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

3,245.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1496/64    

16/09/2564

26 วสัดุโฆษณาประชาสัมพันธ์ 31,800.00             31,800.00        วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

31,800.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

31,800.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1406/64  

29/09/2564

27 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 6,300.00              6,300.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พร

สิทธิก์อ่สร้าง/6,300.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พร

สิทธิก์อ่สร้าง/6,300.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

 ศก 0032.301/3802 

 30/09/2564



28 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 120,050.00           120,050.00      วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พร

สิทธิก์อ่สร้าง/120,050.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พร

สิทธิก์อ่สร้าง/120,050.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

 ศก 0032.301/3802 

 30/09/2564

29 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 36,780.00             36,780.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีกติติรัชต์  

จ ากดั/36,780.00

บริษัท ศรีกติติรัชต์  

จ ากดั/36,780.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

 บส 1508/64  

05/09/2564

30 วสัดุคอมพิวเตอร์ 2,960.00              2,960.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ/2,960.00 ร้านชัยชนะ/2,960.00 ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1375/64  

25/09/2564

31 วสัดุคอมพิวเตอร์ 1,000.00              1,000.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ขุขันธ ์

จ ากดั/1,000.00

บริษัท แอดไวซ์ขุขันธ ์

จ ากดั/1,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1355/64     

23/09/2564

32 วสัดุคอมพิวเตอร์ 53,500.00             53,500.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ ทู เค มาร์

เกต็ต้ิง (ประเทศไทย) 

จ ากดั/53,500.00

บริษัท เอฟ ทู เค มาร์

เกต็ต้ิง (ประเทศไทย) 

จ ากดั/53,500.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1385/64  

30/09/2564

33 วสัดุคอมพิวเตอร์ 4,550.00              4,550.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ/4,550.00 ร้านชัยชนะ/4,550.00 ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1464/64  

20/09/2564

34 วสัดุคอมพิวเตอร์ 2,100.00              2,100.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ/2,100.00 ร้านชัยชนะ/2,100.00 ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1464/64  

20/09/2564

35 วสัดุคอมพิวเตอร์ 15,840.00             15,840.00        วธิเีฉพาะเจาะจง คลีนิคคอมพิวเตอร์/

15,840.00

คลีนิคคอมพิวเตอร์/

15,840.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1498/64  

22/09/2564

36 วสัดุคอมพิวเตอร์ 63,000.00             63,000.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ ทู เค มาร์

เกต็ต้ิง (ประเทศไทย) 

จ ากดั/63,000.00

บริษัท เอฟ ทู เค มาร์

เกต็ต้ิง (ประเทศไทย) 

จ ากดั/63,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1509/64  

20/09/2564

37 วสัดุผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 30,000.00             30,000.00        วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  ไวท์ 

เปเปอร์  ซัพพลาย/

30,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  ไวท์ 

เปเปอร์  ซัพพลาย/

30,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1506/64     

23/09/2564

38 วสัดุส านักงาน 1,620.00              1,620.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/1,620.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/1,620.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1323/64  

25/09/2564

39 วสัดุส านักงาน 350.00                             350.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/350.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/350.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1323/64  

25/09/2564

40 วสัดุส านักงาน 53,140.00             53,140.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/53,140.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/53,140.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1323/64  

25/09/2564

41 วสัดุส านักงาน 600.00                 600.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/600.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/600.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1323/64  

25/09/2564

42 วสัดุส านักงาน 480.00                 480.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/480.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/480.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1323/64  

25/09/2564



43 วสัดุงานบ้านงานครัว 46,845.00             46,845.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/46,845.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/46,845.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1372/64     

25/09/2564

44 วสัดุงานบ้านงานครัว 1,440.00              1,440.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/1,440.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/1,440.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1372/64     

25/09/2564

45 วสัดุงานบ้านงานครัว 3,360.00              3,360.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/3,360.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/3,360.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1372/64     

26/09/2564

46 วสัดุงานบ้านงานครัว 4,231.00              4,231.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/4,231.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/4,231.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1372/64     

25/09/2564

47 วสัดุงานบ้านงานครัว 1,440.00              1,440.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/1,440.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/1,440.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1372/64     

25/09/2564

48 วสัดุงานบ้านงานครัว 3,964.00              3,964.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/3,964.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/3,964.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1372/64     

25/09/2564

49 วสัดุงานบ้านงานครัว 760.00                 760.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/760.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/760.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1372/64     

25/09/2564

50 วสัดุงานบ้านงานครัว 3,360.00              3,360.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/3,360.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/3,360.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1372/64     

25/09/2564

51 วสัดุงานบ้านงานครัว 10,000.00             10,000.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/10,000.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/10,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1372/64     

25/09/2564

52 วสัดุงานบ้านงานครัว 6,836.00              6,836.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/6,836.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/6,836.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1372/64     

25/09/2564

53 วสัดุงานบ้านงานครัว 2,200.00              2,200.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/2,200.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/2,200.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1372/64     

25/09/2564

54 วสัดุงานบ้านงานครัว 10,000.00             10,000.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/10,000.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/10,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1372/64     

25/09/2564

55 วสัดุงานบ้านงานครัว 59,690.00             59,690.00        วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  กติติ

เชษฐ์  เอสพีอาร์/

59,690.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  กติติ

เชษฐ์  เอสพีอาร์/

59,690.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1397/64     

11/09/2564

56 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 699,000.00           699,000.00      วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท  เค.เอช.ที  

เซ็นทรัลซัพพลาย  

จ ากดั/699,000.00

บริษัท  เค.เอช.ที  

เซ็นทรัลซัพพลาย  

จ ากดั/699,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 211/2564    

05/09/2564

57 วสัดุงานบ้านงานครัว 885.00                 885.00            วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั จีพีอี 

เอ็นเตอร์ไพรส์/885.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั จีพีอี 

เอ็นเตอร์ไพรส์/885.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1415/64  

02/09/2564



58 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 4,500.00              4,500.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั จีพีอี 

เอ็นเตอร์ไพรส์/4,500.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั จีพีอี 

เอ็นเตอร์ไพรส์/4,500.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1415/64  

02/09/2564

59 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 7,260.00              7,260.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านคุณต่างเฟอร์นิเจอร์ 

1/7,260.00

ร้านคุณต่างเฟอร์นิเจอร์ 

1/7,260.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1426/64      

14/09/2564

60 วสัดุงานบ้านงานครัว 33,000.00             33,000.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ 

จ ากดั/33,000.00

บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ 

จ ากดั/33,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1427/64  

07/09/2564

61 วสัดุงานบ้านงานครัว 1,700.00              1,700.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั จีพีอี 

เอ็นเตอร์ไพรส์/1,700.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั จีพีอี 

เอ็นเตอร์ไพรส์/1,700.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1478/64  

16/09/2564

62 วสัดุงานบ้านงานครัว 25,090.00             25,090.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/25,090.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/25,090.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1441/64    

09/09/2564

63 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 5,500.00              5,500.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/5,500.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/5,500.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1452/64     

09/09/2564

64 วสัดุงานบ้านงานครัว 310.00                 310.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/310.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/310.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1493/64  

19/09/2564

65 วสัดุงานบ้านงานครัว 10,810.00             10,810.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/10,810.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/10,810.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1493/64  

19/09/2564

66 วสัดุงานบ้านงานครัว 750.00                 750.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/750.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/750.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1493/64  

19/09/2564

67 วสัดุงานบ้านงานครัว 51,422.00             51,422.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/51,422.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/51,422.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1493/64  

19/09/2564

68 วสัดุงานบ้านงานครัว 6,600.00              6,600.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/6,600.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/6,600.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1493/64  

19/09/2564

69 วสัดุงานบ้านงานครัว 3,300.00              3,300.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/3,300.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/3,300.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1493/64  

19/09/2564

70 วสัดุงานบ้านงานครัว 20,000.00             20,000.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/20,000.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/20,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1493/64  

19/09/2564

71 วสัดุงานบ้านงานครัว 436.00                 436.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/436.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/436.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1493/64  

19/09/2564

72 วสัดุงานบ้านงานครัว 500.00                 500.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/500.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/500.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1493/64  

19/09/2564



73 วสัดุงานบ้านงานครัว 6,312.00              6,312.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/6,312.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/6,312.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1493/64  

19/09/2564

74 วสัดุงานบ้านงานครัว 660.00                 660.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/660.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/660.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1493/64  

19/09/2564

75 วสัดุงานบ้านงานครัว 424.00                 424.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/424.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/424.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1493/64  

19/09/2564

76 วสัดุงานบ้านงานครัว 10,000.00             10,000.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/10,000.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/10,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1493/64  

19/09/2564

77 วสัดุงานบ้านงานครัว 3,452.00              3,452.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/3,452.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/3,452.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1493/64  

19/09/2564

78 วสัดุงานบ้านงานครัว 340.00                 340.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/340.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/340.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1493/64  

19/09/2564

79 วสัดุงานบ้านงานครัว 1,050.00              1,050.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/1,050.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/1,050.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1493/64  

19/09/2564

80 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 4,500.00              4,500.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั จีพีอี 

เอ็นเตอร์ไพรส์/4,500.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั จีพีอี 

เอ็นเตอร์ไพรส์/4,500.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1510/64  

23/09/2564

81 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 27,395.00             27,395.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย อินดัสเตรี

ยล แกส๊ จ ากดั/

27,395.00

บริษัท เอเชีย อินดัสเตรี

ยล แกส๊ จ ากดั/

27,395.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1546/64     

05/09/2564

82 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 12,965.00             12,965.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย อินดัสเตรี

ยล แกส๊ จ ากดั/

12,965.00

บริษัท เอเชีย อินดัสเตรี

ยล แกส๊ จ ากดั/

12,965.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1546/64     

05/09/2564

83 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 72,676.50             72,676.50        วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย อินดัสเตรี

ยล แกส๊ จ ากดั/

72,676.50

บริษัท เอเชีย อินดัสเตรี

ยล แกส๊ จ ากดั/

72,676.50

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1546/64     

05/09/2564

84 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 69,225.00             69,225.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย อินดัสเตรี

ยล แกส๊ จ ากดั/

69,225.00

บริษัท เอเชีย อินดัสเตรี

ยล แกส๊ จ ากดั/

69,225.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1546/64     

05/09/2564

85 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 55,438.50             55,438.50        วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย อินดัสเตรี

ยล แกส๊ จ ากดั/

55,438.50

บริษัท เอเชีย อินดัสเตรี

ยล แกส๊ จ ากดั/

55,438.50

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1546/64     

05/09/2564

86 วสัดุการแพทย์ 4,500.00              4,500.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ/4,500.00 ร้านชัยชนะ/4,500.00 ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1374/64  

07/09/2564

87 วสัดุการแพทย์ 10,272.00             10,272.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท แคทิส (ไทย

แลนด์) จ ากดั/10,272.00

บริษัท แคทิส (ไทย

แลนด์) จ ากดั/10,272.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1359/64  

24/09/2564



88 วสัดุการแพทย์ 100,000.00           100,000.00      วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เมด

โซลูชันแอนด์เซอร์วสิเชส 

(ส านักงานใหญ่)/

100,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เมด

โซลูชันแอนด์เซอร์วสิเชส 

(ส านักงานใหญ)่/

100,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1350/64     

01/09/2564

89 วสัดุการแพทย์ 2,400.00              2,400.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/2,400.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/2,400.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1417/64  

02/09/2564

90 วสัดุการแพทย์ 1,100.00              1,100.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แอล 

เค เมดิคอล/1,100.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แอล 

เค เมดิคอล/1,100.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1367/64  

02/09/2564

91 วสัดุการแพทย์ 3,800.00              3,800.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แอล 

เค เมดิคอล/3,800.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แอล 

เค เมดิคอล/3,800.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1367/64  

02/09/2564

92 วสัดุการแพทย์ 15,500.00             15,500.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท กญัญาโม จ ากดั/

15,500.00

บริษัท กญัญาโม จ ากดั/

15,500.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1324/64  

25/09/2564

93 วสัดุการแพทย์ 14,000.00             14,000.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล

 ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) 

จ ากดั/14,000.00

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล

 ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) 

จ ากดั/14,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1406/64  

29/09/2564

94 วสัดุการแพทย์ 42,000.00             42,000.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล

 ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) 

จ ากดั/42,000.00

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล

 ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) 

จ ากดั/42,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1406/64  

29/09/2564

95 วสัดุการแพทย์ 17,400.00             17,400.00        วธิเีฉพาะเจาะจง ทีเค เมด แอนด์ 

เซอร์วสิ/17,400.00

ทีเค เมด แอนด์ 

เซอร์วสิ/17,400.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1400/64  

02/09/2564

96 ครุภัณฑ์การแพทย์ 1,350.00              1,350.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แอล 

เค เมดิคอล/1,350.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แอล 

เค เมดิคอล/1,350.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1423/64    

08/09/2564

97 วสัดุการแพทย์ 29,000.00             29,000.00        วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แอล 

เค เมดิคอล/29,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แอล 

เค เมดิคอล/29,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1422/64    

07/09/2564

98 ครุภัณฑ์การแพทย์ 27,500.00             27,500.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ทริมเมอร์ จ ากดั/

27,500.00

บริษัท ทริมเมอร์ จ ากดั/

27,500.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1425/64  

07/09/2564

99 ครุภัณฑ์การแพทย์ 12,000.00             12,000.00        วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน  แคร์  แอนด์  เฮลท์

  โดย  นาย  ธรุีตม์  บัว

เขียว/12,000.00

ร้าน  แคร์  แอนด์  เฮลท์

  โดย  นาย  ธรุีตม์  บัว

เขียว/12,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1460/64     

13/09/2564

100 วสัดุการแพทย์ 100,000.00           100,000.00      วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพครุภัณฑ์

เวชภัณฑ์ จ ากดั/

100,000.00

บริษัท กรุงเทพครุภัณฑ์

เวชภัณฑ์ จ ากดั/

100,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1583/64      

16/09/2564

101 วสัดุการแพทย์ 3,000.00              3,000.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ/3,000.00 ร้านชัยชนะ/3,000.00 ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1465/64  

20/09/2564



102 วสัดุการแพทย์ 8,500.00              8,500.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั คลัง

เมดิคอล 1984 

(ส านักงานใหญ่)/

8,500.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั คลัง

เมดิคอล 1984 

(ส านักงานใหญ)่/

8,500.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1469/64     

16/09/2564

103 วสัดุการแพทย์ 12,000.00             12,000.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท สไปโร เมด 

จ ากดั/12,000.00

บริษัท สไปโร เมด 

จ ากดั/12,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1394/64      

08/09/2564

104 ครุภัณฑ์การแพทย์ 18,000.00             18,000.00        วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั คลัง

เมดิคอล 1984 

(ส านักงานใหญ่)/

18,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั คลัง

เมดิคอล 1984 

(ส านักงานใหญ)่/

18,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1469/64     

16/09/2564

105 ครุภัณฑ์การแพทย์ 6,500.00              6,500.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั คลัง

เมดิคอล 1984 

(ส านักงานใหญ่)/

6,500.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั คลัง

เมดิคอล 1984 

(ส านักงานใหญ)่/

6,500.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1470/64       

16/09/2564

106 ครุภัณฑ์การแพทย์ 549,000.00           549,000.00      วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์

 อินเตอร์เนชั่นแนล 

จ ากดั/549,000.00

บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์

 อินเตอร์เนชั่นแนล 

จ ากดั/549,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 304/64            

16/09/2564

107 วสัดุการแพทย์ 6,500.00              6,500.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั คลัง

เมดิคอล 1984 

(ส านักงานใหญ่)6,500.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั คลัง

เมดิคอล 1984 

(ส านักงานใหญ)่6,500.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1578/64    

04/09/2564

108 ครุภัณฑ์การแพทย์ 11,500.00             11,500.00        วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั คลัง

เมดิคอล 1984 

(ส านักงานใหญ่)/

11,500.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั คลัง

เมดิคอล 1984 

(ส านักงานใหญ)่/

11,500.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1507/64      

22/09/2564

109 วสัดุบริโภค 810.00                 810.00            วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวธญัญามาศ  ศรี

ลาชัย/810.00

นางสาวธญัญามาศ  ศรี

ลาชัย/810.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1195/64     

31/09/2564

110 วสัดุบริโภค 450.00                 450.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/450.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/450.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1371/64  

30/09/2564

111 วสัดุบริโภค 1,800.00              1,800.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/1,800.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/1,800.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1371/64  

30/09/2564

112 วสัดุบริโภค 11,610.00             11,610.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/11,610.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/11,610.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1371/64  

30/09/2564

113 วสัดุบริโภค 15,140.00             15,140.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/15,140.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/15,140.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1392/64  

18/09/2564

114 วสัดุบริโภค 26,250.00             26,250.00        วธิเีฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  วงษ์ทอง/

26,250.00

นายประเสริฐ  วงษ์ทอง/

26,250.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1393/64  

25/09/2564

115 วสัดุบริโภค 1,500.00              1,500.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านทีเจไทยเจริญ/

1,500.00

ร้านทีเจไทยเจริญ/

1,500.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1382/64      

29/09/2564



116 วสัดุบริโภค 3,084.00              3,084.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/3,084.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/3,084.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1416/64  

02/09/2564

117 วสัดุบริโภค 15,203.00             15,203.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/15,203.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/15,203.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1462/64  

30/09/2564

118 วสัดุบริโภค 3,600.00              3,600.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/3,600.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/3,600.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1495/64  

22/09/2564

119 วสัดุบริโภค 2,430.00              2,430.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/2,430.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/2,430.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1495/64  

22/09/2564

120 วสัดุบริโภค 900.00                 900.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/900.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/900.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1495/64  

22/09/2564

121 จ้างเหมาพิมพ์แบบฟอร์ม

การแพทย์

4,200.00              4,200.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ศรีสะเกษการพิมพ/์

4,200.00

ศรีสะเกษการพิมพ/์

4,200.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1373/64  

16/09/2564

122 จ้างเหมาพิมพ์แบบฟอร์ม

การแพทย์

6,000.00              6,000.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ศรีสะเกษการพิมพ/์

6,000.00

ศรีสะเกษการพิมพ/์

6,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1373/64  

16/09/2564

123 จ้างเหมาท าตรายาง 960.00                 960.00            วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ/960.00 ร้านชัยชนะ/960.00 ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1376/64  

21/09/2564

124 จ้างเหมาท าตรายาง 2,180.00              2,180.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ/2,180.00 ร้านชัยชนะ/2,180.00 ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1376/64  

21/09/2564

125 จ้างเหมาท าตรายาง 11,960.00             11,960.00        วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ/11,960.00 ร้านชัยชนะ/11,960.00 ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1453/64  

02/09/2564

126 จ้างเหมาท าตรายาง 13,620.00             13,620.00        วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ/13,620.00 ร้านชัยชนะ/13,620.00 ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1453/64  

02/09/2564

127 จ้างเหมาท าตรายาง 2,730.00              2,730.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ/2,730.00 ร้านชัยชนะ/2,730.00 ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1453/64  

02/09/2564

128 วสัดุอื่นๆ 450.00                 450.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/450.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/450.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1370/64  

25/09/2564

129 ครุภัณฑ์อื่นๆ 4,900.00              4,900.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

4,900.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

4,900.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1418/64  

07/09/2564



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1  จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง

                 900.00             900.00 วธิเีฉพาะเจาะจง เอ็มเอสคาร์เซอร์วสิ/

900.00

เอ็มเอสคาร์เซอร์วสิ/

900.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1569/64      

09/10/2564

2  จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง

1,950.00              1,950.00         วธิเีฉพาะเจาะจง เอ็มเอสคาร์เซอร์วสิ/

1,950.00

เอ็มเอสคาร์เซอร์วสิ/

1,950.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1569/64      

09/10/2564

3  จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง

              6,200.00          6,200.00 วธิเีฉพาะเจาะจง สัญญาการช่าง โดย นาย

สัญญา จันทร์สวา่ง/

6,200.00

สัญญาการช่าง โดย นาย

สัญญา จันทร์สวา่ง/

6,200.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1529/64  

23/10/2564

4  จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง

              5,600.00          5,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง สัญญาการช่าง โดย นาย

สัญญา จันทร์สวา่ง/

5,600.00

สัญญาการช่าง โดย นาย

สัญญา จันทร์สวา่ง/

5,600.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1529/64  

23/10/2564

5  จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง

             11,240.00         11,240.00 วธิเีฉพาะเจาะจง สัญญาการช่าง โดย นาย

สัญญา จันทร์สวา่ง/

11,240.00

สัญญาการช่าง โดย นาย

สัญญา จันทร์สวา่ง/

11,240.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1529/64  

23/10/2564

6  จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง

              9,800.00          9,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง สัญญาการช่าง โดย นาย

สัญญา จันทร์สวา่ง/

9,800.00

สัญญาการช่าง โดย นาย

สัญญา จันทร์สวา่ง/

9,800.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1529/64  

23/10/2564

7  จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง

7,200.00              7,200.00         วธิเีฉพาะเจาะจง สัญญาการช่าง โดย นาย

สัญญา จันทร์สวา่ง/

7,200.00

สัญญาการช่าง โดย นาย

สัญญา จันทร์สวา่ง/

7,200.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1529/64  

23/10/2564

8  จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง

4,290.00              4,290.00         วธิเีฉพาะเจาะจง สัญญาการช่าง โดย นาย

สัญญา จันทร์สวา่ง/

4,290.00

สัญญาการช่าง โดย นาย

สัญญา จันทร์สวา่ง/

4,290.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1529/64  

23/10/2564

9  จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์

วทิยาศาสตร์การแพทย์

              6,500.00          6,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านท่าคันโทการช่าง/

6,500.00

ร้านท่าคันโทการช่าง/

6,500.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1574/64  

04/10/2564

10  จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 9,500.00              9,500.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเพชรรุ่งเรือง/

9,500.00

ร้านเพชรรุ่งเรือง/

9,500.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1575/64  

05/10/2564

11  จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์

วทิยาศาสตร์การแพทย์

              9,148.50          9,148.50 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท  น าววิฒัน์การช่าง

 (1992) จ ากดั/9,148.50

บริษัท  น าววิฒัน์การช่าง

 (1992) จ ากดั/9,148.50

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1611/64  

06/10/2564

12  จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง

              3,829.53          3,829.53 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท  อีซูซุตังปักศรีสะ

เกษ จ ากดั/3,829.53

บริษัท  อีซูซุตังปักศรีสะ

เกษ จ ากดั/3,829.53

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1585/64      

09/10/2564

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน

โรงพยาบาลขุขันธ์

วนัที่ 30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564



13  จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์

วทิยาศาสตร์การแพทย์

             11,000.00         11,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเจริญ/11,000.00    ร้านรุ่งเจริญ/11,000.00    ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1685/64          

06/10/2564

14  จ้างเหมาตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ

82,250.00             82,250.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท  อาร์ไอเอ  แลบ

บอราทอรี  จ ากดั/

82,250.00

บริษัท  อาร์ไอเอ  แลบ

บอราทอรี  จ ากดั/

82,250.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1496/64    

16/10/2564

15 จ้างเหมาบริการอื่นๆ 73,960.00             73,960.00        วธิเีฉพาะเจาะจง นางมยุรี  งีเกาะ/

73,960.00

นางมยุรี  งีเกาะ/

73,960.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

 บส 1521/64  

30/10/2564

16 จ้างเหมาบริการอื่นๆ 2,400.00              2,400.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  ศรีสะ

เกษไอเฟค/2,400.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  ศรีสะ

เกษไอเฟค/2,400.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

 บส 1592/64  

30/10/2564

17 จ้างเหมาบริการอื่นๆ 460,000.00           460,000.00      วธิเีฉพาะเจาะจง ณรงค์  การช่าง/

460,000.00

ณรงค์  การช่าง/

460,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

 บส 247/2564  

07/10/2564

18 จ้างเหมาบริการอื่นๆ 8,500.00              8,500.00         วธิเีฉพาะเจาะจง นายณัฐนันท์  วงษ์วาน/

8,500.00

นายณัฐนันท์  วงษ์วาน/

8,500.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1630/64      

20/10/2564

19 จ้างเหมาบริการอื่นๆ 3,500.00              3,500.00         วธิเีฉพาะเจาะจง นายณัฐนันท์  วงษ์วาน/

3,500.00

นายณัฐนันท์  วงษ์วาน/

3,500.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1630/64      

20/10/2564

20 จ้างเหมาบริการอื่นๆ 4,000.00              4,000.00         วธิเีฉพาะเจาะจง นายณัฐนันท์  วงษ์วาน/

4,000.00

นายณัฐนันท์  วงษ์วาน/

4,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1630/64      

20/10/2564

21 จ้างเหมาบริการอื่นๆ 42,240.00             42,240.00        วธิเีฉพาะเจาะจง นายณัฐนันท์  วงษ์วาน/

42,240.00

นายณัฐนันท์  วงษ์วาน/

42,240.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1630/64      

20/10/2564

22 จ้างเหมาบริการอื่นๆ 6,000.00              6,000.00         วธิเีฉพาะเจาะจง นาง อุดร อ่อนค า/

6,000.00

นาง อุดร อ่อนค า/

6,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

 บส 1524/64  

23/10/2564

23 จ้างเหมาบริการอื่นๆ 4,900.00              4,900.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านคอมป้ายดีไซน์ โดย

นายทินพัฒน์  วงค์ภักดี/

4,900.00

ร้านคอมป้ายดีไซน์ โดย

นายทินพัฒน์  วงค์ภักดี/

4,900.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

 บส 1545/64  

30/10/2564

24 จ้างเหมาบริการอื่นๆ 7,400.00              7,400.00         วธิเีฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ขุขันธก์ารพิมพ์

ออฟเซ็ท แอนด์ ไวนิล/

7,400.00

โรงพิมพ์ขุขันธก์ารพิมพ์

ออฟเซ็ท แอนด์ ไวนิล/

7,400.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1620/64      

06/10/2564

25 จ้างเหมาบริการอื่นๆ 24,300.00             24,300.00        วธิเีฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ขุขันธก์ารพิมพ์

ออฟเซ็ท แอนด์ ไวนิล/

24,300.00

โรงพิมพ์ขุขันธก์ารพิมพ์

ออฟเซ็ท แอนด์ ไวนิล/

24,300.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1620/64      

06/10/2564

26 จ้างเหมาบริการอื่นๆ 6,600.00              6,600.00         วธิเีฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ขุขันธก์ารพิมพ์

ออฟเซ็ท แอนด์ ไวนิล/

6,600.00

โรงพิมพ์ขุขันธก์ารพิมพ์

ออฟเซ็ท แอนด์ ไวนิล/

6,600.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1620/64      

06/10/2564

27 จ้างเหมาบริการอื่นๆ 9,405.00              9,405.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านภูธรเซ็นเตอร์/

9,405.00

ร้านภูธรเซ็นเตอร์/

9,405.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1620/64      

06/10/2564



28 จ้างเหมาบริการอื่นๆ 95,320.00             95,320.00        วธิเีฉพาะเจาะจง นางมยุรี  งีเกาะ/

95,320.00

นางมยุรี  งีเกาะ/

95,320.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

 บส 1613/64  

13/10/2564

29 จ้างเหมาบริการอื่นๆ 12,000.00             12,000.00        วธิเีฉพาะเจาะจง นาง อุไรศรี ขัติยะ/

12,000.00

นาง อุไรศรี ขัติยะ/

12,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1635/64    

06/10/2564

30 จ้างเหมาบริการอื่นๆ              68,000.00         68,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นาง อุไรศรี ขัติยะ/

68,000.00

นาง อุไรศรี ขัติยะ/

68,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1635/64    

06/10/2564

31 จ้างเหมาบริการอื่นๆ 48,000.00             48,000.00        วธิเีฉพาะเจาะจง นางณชกร  สุทธพิันธ/์

48,000.00

นางณชกร  สุทธพิันธ/์

48,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1596/64     

23/10/2564

32 วสัดุไฟฟ้า 51,000.00             51,000.00        วธิเีฉพาะเจาะจง นาย โอรส ดวงใจ/

51,000.00

นาย โอรส ดวงใจ/

51,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1531/64     

27/10/2564

33 วสัดุไฟฟ้า 19,834.00             19,834.00        วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

19,834.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

19,834.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1626/64  

09/10/2564

34 วสัดุไฟฟ้า 1,200.00              1,200.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

1,200.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

1,200.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1603/64     

16/10/2564

35 วสัดุไฟฟ้า 5,810.00              5,810.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

5,810.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

5,810.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1603/64     

16/10/2564

36 วสัดุกอ่สร้าง 1,350.00              1,350.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/1,350.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/1,350.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1623/64    

16/10/2564

37 วสัดุกอ่สร้าง 1,770.00              1,770.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

1,770.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

1,770.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1590/64  

06/10/2564

38 วสัดุกอ่สร้าง 1,230.00              1,230.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

1,230.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

1,230.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1590/64  

06/10/2564

39 วสัดุกอ่สร้าง 1,560.00              1,560.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

1,560.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

1,560.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1590/64  

06/10/2564

40 วสัดุกอ่สร้าง 19,080.00             19,080.00        วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

19,080.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

19,080.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1625/64  

09/10/2564

41 วสัดุกอ่สร้าง 1,200.00              1,200.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

1,200.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

1,200.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1684/64  

20/10/2564

42 วสัดุกอ่สร้าง              21,080.00         21,080.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท บอมเบียร์ค้า

วสัดุ/21,080.00

บริษัท บอมเบียร์ค้า

วสัดุ/21,080.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1965/64       

23/10/2564



43 วสัดุกอ่สร้าง 9,935.00              9,935.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท บอมเบียร์ค้า

วสัดุ/9,935.00

บริษัท บอมเบียร์ค้า

วสัดุ/9,935.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1622/64      

20/10/2564

44 วสัดุกอ่สร้าง 3,250.00              3,250.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

3,250.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

3,250.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1709/64     

18/10/2564

45 วสัดุกอ่สร้าง 2,500.00              2,500.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

2,500.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

2,500.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1709/64     

18/10/2564

46 วสัดุโฆษณาประชาสัมพันธ์ 7,000.00              7,000.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน แสง สี เสียง  โดย

นางสาว  บุญเทียน  ค า

ผา/7,000.00

ร้าน แสง สี เสียง  โดย

นางสาว  บุญเทียน  ค า

ผา/7,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1550/64  

23/10/2564

47 ครุภัณฑ์โฆษณาประชาสัมพันธ์ 3,800.00              3,800.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านขุขันธไ์ฮเทคโดยนาย

ภาณุรัตน์ จ าป/ี3,800.00

ร้านขุขันธไ์ฮเทคโดยนาย

ภาณุรัตน์ จ าป/ี3,800.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1576/64  

05/10/2564

48 วสัดุโฆษณาประชาสัมพันธ์ 8,070.00              8,070.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

8,070.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

8,070.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1617/64  

09/10/2564

49 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 19,050.00             19,050.00        วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พร

สิทธิก์อ่สร้าง/19,050.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พร

สิทธิก์อ่สร้าง/19,050.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1698/64    

06/10/2564

50 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 164,750.00           164,750.00      วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พร

สิทธิก์อ่สร้าง/164,750.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พร

สิทธิก์อ่สร้าง/164,750.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

ศก 0032.301/3802  

   30/10/2564

51 วสัดุคอมพิวเตอร์ 1,600.00              1,600.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ/1,600.00 ร้านชัยชนะ/1,600.00 ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1732/64     

13/10/2564

52 วสัดุคอมพิวเตอร์ 18,000.00             18,000.00        วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ/18,000.00 ร้านชัยชนะ/18,000.00 ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1685/64          

06/10/2564

53 วสัดุคอมพิวเตอร์ 54,100.00             54,100.00        วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ/54,100.00 ร้านชัยชนะ/54,100.00 ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1695/64  

20/10/2564

54 วสัดุคอมพิวเตอร์ 16,500.00             16,500.00        วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วนิ

เนอร์ อิงค์ โปรดักส์/

16,500.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วนิ

เนอร์ อิงค์ โปรดักส์/

16,500.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1716/64  

20/10/2564

55 วสัดุคอมพิวเตอร์ 960.00                 960.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/960.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/960.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1720/64  

24/10/2564

56 วสัดุผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 22,500.00             22,500.00        วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  ไวท์ 

เปเปอร์  ซัพพลาย/

22,500.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  ไวท์ 

เปเปอร์  ซัพพลาย/

22,500.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1702/64    

13/10/2564

57 วสัดุส านักงาน 1,200.00              1,200.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ/1,200.00 ร้านชัยชนะ/1,200.00 ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1723/64    

06/10/2564



58 วสัดุส านักงาน 520.00                 520.00            วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ/520.00 ร้านชัยชนะ/520.00 ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1723/64    

06/10/2565

59 วสัดุส านักงาน 300.00                 300.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/300.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/300.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1763/64     

20/10/2564

60 วสัดุส านักงาน 9,085.00              9,085.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/9,085.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/9,085.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1763/64     

20/10/2564

61 วสัดุส านักงาน 1,308.00              1,308.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/1,308.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/1,308.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1763/64     

20/10/2564

62 วสัดุส านักงาน 770.00                 770.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/770.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/770.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1763/64     

20/10/2564

63 วสัดุส านักงาน 6,750.00              6,750.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/6,750.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/6,750.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1763/64     

20/10/2564

64 วสัดุส านักงาน 300.00                 300.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/300.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/300.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1763/64     

20/10/2564

65 วสัดุส านักงาน 7,250.00              7,250.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

7,250.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

7,250.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1577/64  

05/10/2564

66 วสัดุส านักงาน 3,500.00              3,500.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ/3,500.00 ร้านชัยชนะ/3,500.00 ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1712/64    

06/10/2564

67 วสัดุส านักงาน 360.00                 360.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/360.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/360.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1703/64     

20/10/2564

68 วสัดุส านักงาน 85,724.00             85,724.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/85,724.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/85,724.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1745/64     

20/10/2564

69 วสัดุส านักงาน 360.00                 360.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/360.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/360.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1745/64     

20/10/2564

70 วสัดุงานบ้านงานครัว 669.00                 669.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/669.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/669.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1753/64    

20/10/2564

71 วสัดุงานบ้านงานครัว 11,185.00             11,185.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/11,185.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/11,185.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1753/64    

20/10/2564

72 วสัดุงานบ้านงานครัว 984.00                 984.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/984.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/984.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1753/64    

20/10/2564



73 วสัดุงานบ้านงานครัว 1,600.00              1,600.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/1,600.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/1,600.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1736/64     

20/10/2564

74 วสัดุงานบ้านงานครัว 20,000.00             20,000.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/20,000.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/20,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1736/64     

20/10/2564

75 วสัดุงานบ้านงานครัว 61,616.00             61,616.00        วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั จีพีอี 

เอ็นเตอร์ไพรส์/

61,616.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั จีพีอี 

เอ็นเตอร์ไพรส์/

61,616.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1607/64  

30/10/2564

76 วสัดุงานบ้านงานครัว 33,590.00             33,590.00        วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  กติติ

เชษฐ์  เอสพีอาร์/

33,590.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  กติติ

เชษฐ์  เอสพีอาร์/

33,590.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1591/64  

23/10/2564

77 วสัดุงานบ้านงานครัว 100,000.00           100,000.00      วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านยะลาวสัดุภัณฑ์ โดย

 นายวลัลภ  อ่อนค า/

100,000.00

ร้านยะลาวสัดุภัณฑ์ โดย

 นายวลัลภ  อ่อนค า/

100,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1601/64        

16/10/2564

78 วสัดุงานบ้านงานครัว 1,460.00              1,460.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/1,460.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/1,460.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1675/64  

06/10/2564

79 วสัดุงานบ้านงานครัว 6,000.00              6,000.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

6,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

6,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1588/64  

06/10/2564

80 วสัดุงานบ้านงานครัว 5,760.00              5,760.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/5,760.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/5,760.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1764/64    

20/10/2564

81 วสัดุงานบ้านงานครัว 1,190.00              1,190.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/1,190.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/1,190.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1764/64    

20/10/2564

82 วสัดุงานบ้านงานครัว 600.00                 600.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/600.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/600.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1764/64    

20/10/2564

83 วสัดุงานบ้านงานครัว 35,000.00             35,000.00        วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ปิยะ 

สเตนเลส/35,500.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ปิยะ 

สเตนเลส/35,500.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1094/64    

09/10/2564

84 วสัดุงานบ้านงานครัว 31,000.00             31,000.00        วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านยะลาวสัดุภัณฑ์ โดย

 นายวลัลภ  อ่อนค า/

31,000.00

ร้านยะลาวสัดุภัณฑ์ โดย

 นายวลัลภ  อ่อนค า/

31,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1721/64  

20/10/2564

85 วสัดุงานบ้านงานครัว 201,140.00           201,140.00      วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/201,140.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/201,140.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1717/64  

20/10/2564

86 วสัดุงานบ้านงานครัว 21,945.00             21,945.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/21,945.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/21,945.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1718/64  

20/10/2564

87 วสัดุการแพทย์ 6,000.00              6,000.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ/6,000.00 ร้านชัยชนะ/6,000.00 ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1602/64     

30/10/2564



88 วสัดุการแพทย์ 29,420.00             29,420.00        วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน  แคร์  แอนด์  เฮลท์

  โดย  นาย  ธรุีตม์  บัว

เขียว/29,420.00

ร้าน  แคร์  แอนด์  เฮลท์

  โดย  นาย  ธรุีตม์  บัว

เขียว/29,420.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1652/64    

06/10/2564

89 วสัดุการแพทย์ 6,420.00              6,420.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เทค อิน

โนเวชั่น จ ากดั/6,420.00

บริษัท ไซเอนซ์ เทค อิน

โนเวชั่น จ ากดั/6,420.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1523/64  

30/10/2564

90 วสัดุการแพทย์ 5,100.00              5,100.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แอล 

เค เมดิคอล/5,100.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แอล 

เค เมดิคอล/5,100.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1532/64  

27/10/2564

91 ครุภัณฑ์การแพทย์ 320,000.00           320,000.00      วธิเีฉพาะเจาะจง เมืองทองกรุ๊ปเอนเตอร์

ไพรซ์ (2014) จ ากดั/

320,000.00

เมืองทองกรุ๊ปเอนเตอร์

ไพรซ์ (2014) จ ากดั/

320,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1530/64  

03/10/2564

92 ครุภัณฑ์การแพทย์ 70,000.00             70,000.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอซีซี เมดิคอล 

โซลูชั่น จ ากดั/70,000.00

บริษัท เอซีซี เมดิคอล 

โซลูชั่น จ ากดั/70,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1520/64  

30/10/2564

93 วสัดุการแพทย์ 13,500.00             13,500.00        วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอ็น.ซี 

เมดิคอล/13,500.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอ็น.ซี 

เมดิคอล/13,500.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1548/64  

05/10/2564

94 วสัดุการแพทย์ 8,560.00              8,560.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิ

ฟิค (ประเทศไทย) 

จ ากดั/8,560.00

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิ

ฟิค (ประเทศไทย) 

จ ากดั/8,560.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1551/64  

29/10/2564

95 วสัดุการแพทย์ 13,375.00             13,375.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิ

ฟิค (ประเทศไทย) 

จ ากดั/13,375.00

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิ

ฟิค (ประเทศไทย) 

จ ากดั/13,375.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1551/64  

29/10/2564

96 วสัดุการแพทย์ 6,500.00              6,500.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั คลัง

เมดิคอล 1984 

(ส านักงานใหญ่)6,500.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั คลัง

เมดิคอล 1984 

(ส านักงานใหญ)่6,500.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1578/64  

04/10/2564

97 ครุภัณฑ์การแพทย์ 135,000.00           135,000.00      วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท  เฮงเซลล์  แอนด์ 

 เซอร์วสิ  จ ากดั/

135,000.00

บริษัท  เฮงเซลล์  แอนด์ 

 เซอร์วสิ  จ ากดั/

135,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1715/64    

06/10/2564

98 วสัดุการแพทย์ 12,000.00             12,000.00        วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอ็น.ซี 

เมดิคอล/12,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอ็น.ซี 

เมดิคอล/12,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1708/64    

06/10/2564

99 ครุภัณฑ์การแพทย์ 2,400.00              2,400.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง /

2,400.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง /

2,400.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1653/64    

16/10/2564

100 วสัดุการแพทย์ 4,800.00              4,800.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ 

จ ากดั/4,800.00

บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ 

จ ากดั/4,800.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1714/64    

13/10/2564

101 วสัดุการแพทย์ 22,500.00             22,500.00        วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  เอ็ม.

โอ.เมด/22,500.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  เอ็ม.

โอ.เมด/22,500.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1707/64   

06/10/2564



102 ครุภัณฑ์การแพทย์ 28,500.00             28,500.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท กรีนเอิร์ธ เมดิ

คอล แอนด์ เซอร์วสิ 

จ ากดั/28,500.00

บริษัท กรีนเอิร์ธ เมดิ

คอล แอนด์ เซอร์วสิ 

จ ากดั/28,500.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1689/64 

09/10/2564

103 วสัดุบริโภค 3,084.00              3,084.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/3,084.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/3,084.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1675/64  

06/10/2564

104 วสัดุบริโภค 837.00                 837.00            วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวธญัญามาศ  ศรี

ลาชัย/837.00

นางสาวธญัญามาศ  ศรี

ลาชัย/837.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1657/64    

16/10/2564

105 วสัดุบริโภค 8,750.00              8,750.00         วธิเีฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  วงษ์ทอง/

8,750.00

นายประเสริฐ  วงษ์ทอง/

8,750.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1648/64    

23/10/2564

106 วสัดุบริโภค 2,835.00              2,835.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/2,835.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/2,835.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1726/64    

06/10/2564

107 วสัดุบริโภค 7,200.00              7,200.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/7,200.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/7,200.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1726/64    

06/10/2564

108 วสัดุบริโภค 7,200.00              7,200.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/7,200.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/7,200.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1726/64    

06/10/2564

109 วสัดุบริโภค 7,200.00              7,200.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/7,200.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/7,200.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1726/64    

06/10/2564

110 วสัดุบริโภค 1,350.00              1,350.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/1,350.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/1,350.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1616/64  

06/10/2564

111 วสัดุบริโภค 8,750.00              8,750.00         วธิเีฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  วงษ์ทอง/

8,750.00

นายประเสริฐ  วงษ์ทอง/

8,750.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1649/64    

23/10/2564

112 วสัดุบริโภค 12,209.00             12,209.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/12,209.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/12,209.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1729/64    

06/10/2564

113 วสัดุบริโภค 35,000.00             35,000.00        วธิเีฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  วงษ์ทอง/

35,000.00

นายประเสริฐ  วงษ์ทอง/

35,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1614/64  

06/10/2564

114 วสัดุบริโภค 4,500.00              4,500.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/4,500.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/4,500.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1765/64    

13/10/2564

115 วสัดุบริโภค 8,775.00              8,775.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/8,775.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/8,775.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1765/64    

13/10/2564



116 วสัดุบริโภค 225.00                 225.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/225.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/225.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1765/64    

13/10/2564

117 วสัดุบริโภค 11,953.00             11,953.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/11,953.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/11,953.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1765/64    

13/10/2564

118 วสัดุบริโภค 3,600.00              3,600.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/3,600.00

บริษัท ส่องแสง ซุปเปอร์

สโตร์ จ ากดั/3,600.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1765/64    

13/10/2564

119 จ้างเหมาพิมพ์แบบฟอร์ม

การแพทย์

36,000.00             36,000.00        วธิเีฉพาะเจาะจง ศรีสะเกษการพิมพ/์

36,000.00

ศรีสะเกษการพิมพ/์

36,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1593/64  

08/10/2564

120 จ้างเหมาพิมพ์แบบฟอร์ม

การแพทย์

34,500.00             34,500.00        วธิเีฉพาะเจาะจง ศรีสะเกษการพิมพ/์

34,500.00

ศรีสะเกษการพิมพ/์

34,500.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1593/64  

08/10/2564

121 จ้างเหมาท าตรายาง 250.00                 250.00            วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ/250.00 ร้านชัยชนะ/250.00 ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1604/64  

04/10/2564

122 จ้างเหมาพิมพ์แบบฟอร์ม

การแพทย์

7,000.00              7,000.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ศรีสะเกษการพิมพ/์

7,000.00

ศรีสะเกษการพิมพ/์

7,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1683/64  

05/10/2564

123 จ้างเหมาพิมพ์แบบฟอร์ม

การแพทย์

21,000.00             21,000.00        วธิเีฉพาะเจาะจง ศรีสะเกษการพิมพ/์

21,000.00

ศรีสะเกษการพิมพ/์

21,000.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1694/64  

18/10/2564

124 ครุภัณฑ์อื่นๆ 4,900.00              4,900.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

4,900.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

4,900.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1549/64  

05/10/2564

125 วสัดุอื่นๆ 4,200.00              4,200.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

4,200.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

4,200.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1643/64  

16/10/2564

126 ครุภัณฑ์อื่นๆ 7,500.00              7,500.00         วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

7,500.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทวี

ทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง/

7,500.00

ผ่านข้อเสนอด้าน

เทคนิคและราคา

บส 1686/64    

16/10/2564



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค  
โรงพยาบาลขุขันธ์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ชื่อหน่วยงาน  :  โรงพยาบาลขุขันธ์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
วัน/เดือน/ปี: ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 
หัวข้อ : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน  
รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)  
๑. การเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน  

 
Link  ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
               ผูร้ับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                    ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
           (นางสาวธีร์ชญาน์  วงษ์ขันธ์)                                            (นายประวิทย์  เสรีขจรจารุ) 
                นกัจัดการงานทัว่ไป                                                ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ ์                                                                                                                
       วันท่ี....๒๕....พฤศจิกายน.....๒๕๖๔.....                                    วันที่....๒๕....พฤศจิกายน.....๒๕๖๔... 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

(นายสนั่น  เทียนทอง) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

                                                 วันท่ี.... ๒๕....พฤศจิกายน......๒๕๖๔... 
 
 


