


ล ำดบั งำนทีซ้ื่อหรือจ้ำง
 วงเงินที่

ซ้ือ/จ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก

 รำคำทีต่ก

ลงซ้ือ

เหตผุลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่

ใบสั่ง/

สัญญำ

วดป สัญญำ

1 ค่าจ้างเหมาบริการ   333,500.0   333,500.0 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 

พชิิตอิเลคทรอนิคส์

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด 

พิชิตอิเลคทรอนิคส์  333,500.0

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 9815 29/9/2563

2 ค่าจ้างเหมาบริการ    80,000.0     80,000.0 เฉพาะเจาะจง
นายธนชัย อมรเพชร

สถาพร

นายธนชัย อมร

เพชรสถาพร    80,000.0

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 9865 30/9/2563

3 ค่าจ้างเหมาบริการ    80,000.0     80,000.0 e-bidding
บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง

 จ ากัด

บริษัท โอเร็กซ์ เท

รดด้ิง จ ากัด    80,000.0

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 4/2563 19/3/2563

4 ค่าจ้างเหมาบริการ        680.0         680.0 เฉพาะเจาะจง
นางสาวปนัดดา ทองดี

นอก

นางสาวปนัดดา 

ทองดีนอก        680.0

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 8717 31/8/2563

5 ค่าจ้างเหมาบริการ        960.0         960.0 เฉพาะเจาะจง
นางสาวปนัดดา ทองดี

นอก

นางสาวปนัดดา 

ทองดีนอก        960.0

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 8672 28/8/2563

6 วสัดุงานบา้นงานครัว    10,360.0     10,360.0 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืม ธาราเทพ ร้านน้ าด่ืม ธาราเทพ    10,360.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 8671 28/8/2563

วันที่ 1-31 ตุลำคม 2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนตุลำคม 2563

งำนพัสดุ กลุม่งำนบริหำรทั่วไป โรงพยำบำลพิมำย



7 วสัดุงานบา้นงานครัว        650.0         650.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง        650.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 9733 28/9/2563

8 วสัดุงานบา้นงานครัว        900.0         900.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง        900.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 9861 30/9/2563

9 วสัดุงานบา้นงานครัว        550.0         550.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง        550.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 9861 30/9/2563

10 วสัดุงานบา้นงานครัว        695.0         695.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง        695.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 9861 30/9/2563

11 ค่าจ้างเหมาบริการ   179,383.4   179,383.4 e-bidding
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 

ขอนแก่นเปน็หนึ่งกรุ๊ป

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด 

ขอนแก่นเป็นหนึ่ง

กรุ๊ป  179,383.4

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 3/2563 28/2/2563

12 ค่าจ้างเหมาบริการ    47,650.0     47,650.0 เฉพาะเจาะจง
นายธนชัย อมรเพชร

สถาพร

นายธนชัย อมร

เพชรสถาพร    47,650.0

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 8667 28/8/2563

13 วสัดุงานบา้นงานครัว        200.0         200.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง        200.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10065 2/10/2563

14 วสัดุงานบา้นงานครัว      3,540.0       3,540.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง     3,540.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10065 2/10/2563

15 วสัดุงานบา้นงานครัว        330.0         330.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง        330.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10065 2/10/2563



16 วสัดุงานบา้นงานครัว      2,700.0       2,700.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง     2,700.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10065 2/10/2563

17 วสัดุงานบา้นงานครัว      3,150.0       3,150.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง     3,150.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10065 2/10/2563

18 วสัดุงานบา้นงานครัว      3,500.0       3,500.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง     3,500.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10065 2/10/2563

19 วสัดุงานบา้นงานครัว      3,300.0       3,300.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง     3,300.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10065 2/10/2563

20 วสัดุงานบา้นงานครัว      8,500.0       8,500.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง     8,500.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10065 2/10/2563

21 วสัดุส านักงาน      9,800.0       9,800.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง     9,800.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10123 5/10/2563

22 วสัดุส านักงาน      2,700.0       2,700.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง     2,700.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10123 5/10/2563

23 วสัดุส านักงาน      5,000.0       5,000.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง     5,000.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10123 5/10/2563

24 วสัดุส านักงาน      2,100.0       2,100.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง     2,100.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10123 5/10/2563

25 วสัดุส านักงาน      3,600.0       3,600.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง     3,600.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10123 5/10/2563



26 วสัดุส านักงาน      3,300.0       3,300.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง     3,300.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10123 5/10/2563

27 วสัดุงานบา้นงานครัว      2,800.0       2,800.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง     2,800.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10122 5/10/2563

28 วสัดุงานบา้นงานครัว        144.0         144.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง        144.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10122 5/10/2563

29 วสัดุงานบา้นงานครัว      1,800.0       1,800.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง     1,800.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10122 5/10/2563

30 วสัดุงานบา้นงานครัว        840.0         840.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง        840.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10122 5/10/2563

31 วสัดุงานบา้นงานครัว      1,950.0       1,950.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง     1,950.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10122 5/10/2563

32 วสัดุส านักงาน      3,240.0       3,240.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง     3,240.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10123 5/10/2563

33 ค่าจ้างเหมาบริการ        510.0         510.0 เฉพาะเจาะจง
นางสาวสมฤดี ถนอม

พลกรัง

นางสาวสมฤดี 

ถนอมพลกรัง        510.0

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 8616 27/8/2563

34 ค่าจ้างเหมาบริการ        336.0         336.0 เฉพาะเจาะจง นายอภชิาติ สุวรรณบตุร นายอภชิาติ สุวรรณบตุร        336.0

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 8719 31/8/2563

35 วสัดุงานบา้นงานครัว      1,280.0       1,280.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง     1,280.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10065 2/10/2563



36 วสัดุงานบา้นงานครัว        990.0         990.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง        990.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10065 2/10/2563

37 ค่าจ้างเหมาบริการ   217,171.0   217,171.0 เฉพาะเจาะจง นางมณีรัตน์ เวยีงวงษ์ นางมณีรัตน์ เวียงวงษ์  217,171.0

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 9016 3/9/2563

38 วสัดุคอมพวิเตอร์    14,000.0     14,000.0 เฉพาะเจาะจง ร้านแองเจิ้ล โทนเนอร์

ร้านแองเจิ้ล โทน

เนอร์    14,000.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10691 20/10/2563

39 วสัดุงานบา้นงานครัว      2,400.0       2,400.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง     2,400.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10180 5/10/2563

40 วสัดุงานบา้นงานครัว        192.0         192.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง        192.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10180 5/10/2563

41
วสัดุเชื้อเพลิงและ

หล่อล่ืน    42,795.1     42,795.1 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทพีบีอีอยล์ 

จ ากัด

บริษัท ทีพีบีออยล์ 

จ ากัด    42,795.1

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 9248 14/9/2563

42
วสัดุเชื้อเพลิงและ

หล่อล่ืน      2,000.0       2,000.0 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทพีบีอีอยล์ 

จ ากัด

บริษัท ทีพีบีออยล์ 

จ ากัด     2,000.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 9248 14/9/2563

43
วสัดุเชื้อเพลิงและ

หล่อล่ืน        460.0         460.0 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทพีบีอีอยล์ 

จ ากัด

บริษัท ทีพีบีออยล์ 

จ ากัด        460.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 9248 14/9/2563

44
วสัดุเชื้อเพลิงและ

หล่อล่ืน          65.0           65.0 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทพีบีอีอยล์ 

จ ากัด

บริษัท ทีพีบีออยล์ 

จ ากัด         65.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 9248 14/9/2563

45 ค่าจ้างเหมาบริการ    10,040.0     10,040.0 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.เรืองโรจน์สระบุรี

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ส.

เรืองโรจน์สระบุรี    10,040.0

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 8674 28/8/2563



46 ค่าจ้างเหมาบริการ    83,148.0     83,148.0 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.เรืองโรจน์สระบุรี

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ส.

เรืองโรจน์สระบุรี    83,148.0

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 8674 28/8/2563

47 วสัดุคอมพวิเตอร์        611.0         611.0 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์พิมาย จ ากัด

บริษัท แอดไวซ์

พิมาย จ ากัด        611.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 9863 30/9/2563

48 วสัดุคอมพวิเตอร์        550.0         550.0 เฉพาะเจาะจง ร้านจีเอ็มคอมพิวเตอร์

ร้านจีเอ็ม

คอมพิวเตอร์        550.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 9862 30/9/2563

49 วสัดุงานบา้นงานครัว    10,000.0     10,000.0 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล

 จ ากัด (มหาชน)    10,000.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10282 7/10/2563

50 วสัดุงานบา้นงานครัว    30,729.6     30,729.6 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด 

กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์    30,729.6

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10066 2/10/2563

51 วสัดุงานบา้นงานครัว    19,800.0     19,800.0 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด 

กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์    19,800.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10066 2/10/2563

52 วสัดุส านักงาน        420.0         420.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง        420.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10316 8/10/2563

53 วสัดุส านักงาน      1,080.0       1,080.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง     1,080.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10316 8/10/2563

54 วสัดุส านักงาน      1,000.0       1,000.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง     1,000.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10316 8/10/2563

55 วสัดุส านักงาน      1,400.0       1,400.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง     1,400.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10316 8/10/2563



56 วสัดุส านักงาน        600.0         600.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง        600.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10316 8/10/2563

57 วสัดุส านักงาน        420.0         420.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง        420.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10316 8/10/2563

58 วสัดุส านักงาน        300.0         300.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง        300.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10316 8/10/2563

59 วสัดุส านักงาน      3,000.0       3,000.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง     3,000.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10316 8/10/2563

60 วสัดุงานบา้นงานครัว      3,000.0       3,000.0 เฉพาะเจาะจง ร้านมาดี พาณิชย์ ร้านมาดี พาณิชย์     3,000.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10362 9/10/2563

61 วสัดุงานบา้นงานครัว      3,600.0       3,600.0 เฉพาะเจาะจง ร้านมาดี พาณิชย์ ร้านมาดี พาณิชย์     3,600.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10362 9/10/2563

62 วสัดุงานบา้นงานครัว      5,040.0       5,040.0 เฉพาะเจาะจง ร้านมาดี พาณิชย์ ร้านมาดี พาณิชย์     5,040.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10362 9/10/2563

63 วสัดุงานบา้นงานครัว      9,400.0       9,400.0 เฉพาะเจาะจง บริษทั กอบทองโพลีแพค ๒๐๐๔ จ ากดั

บริษัท กอบทองโพลี

แพค ๒๐๐๔ จ ากัด     9,400.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10283 7/10/2563

64 วสัดุงานบา้นงานครัว      9,400.0       9,400.0 เฉพาะเจาะจง บริษทั กอบทองโพลีแพค ๒๐๐๔ จ ากดั

บริษัท กอบทองโพลี

แพค ๒๐๐๔ จ ากัด     9,400.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10283 7/10/2563

65 วสัดุงานบา้นงานครัว      9,400.0       9,400.0 เฉพาะเจาะจง บริษทั กอบทองโพลีแพค ๒๐๐๔ จ ากดั

บริษัท กอบทองโพลี

แพค ๒๐๐๔ จ ากัด     9,400.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10283 7/10/2563



66 วสัดุงานบา้นงานครัว      6,700.0       6,700.0 เฉพาะเจาะจง บริษทั กอบทองโพลีแพค ๒๐๐๔ จ ากดั

บริษัท กอบทองโพลี

แพค ๒๐๐๔ จ ากัด     6,700.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10283 7/10/2563

67 วสัดุงานบา้นงานครัว      6,700.0       6,700.0 เฉพาะเจาะจง บริษทั กอบทองโพลีแพค ๒๐๐๔ จ ากดั

บริษัท กอบทองโพลี

แพค ๒๐๐๔ จ ากัด     6,700.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10283 7/10/2563

68 วสัดุส านักงาน        180.0         180.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง        180.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10421 12/10/2563

69 วสัดุส านักงาน        240.0         240.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง        240.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10421 12/10/2563

70 วสัดุส านักงาน        180.0         180.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง        180.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10421 12/10/2563

71 วสัดุส านักงาน        360.0         360.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง        360.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10421 12/10/2563

72 วสัดุส านักงาน          25.0           25.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง         25.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10421 12/10/2563

73 วสัดุงานบา้นงานครัว        950.0         950.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง        950.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10363 9/10/2563

74 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร    10,500.0     10,500.0 เฉพาะเจาะจง ร้านจตุพรการพมิพ์ ร้านจตุพรการพิมพ์    10,500.0

ราคาเช่าคร้ัง

หลังสุด 8675 28/8/2563

75 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร      1,489.2       1,489.2 เฉพาะเจาะจง ร้านจตุพรการพมิพ์ ร้านจตุพรการพิมพ์     1,489.2

ราคาเช่าคร้ัง

หลังสุด 8675 28/8/2563



76 ค่าสาธารณูปโภค    17,655.0     17,655.0 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส จ ากัด

บริษัท แอดวานซ์ 

ไวร์เลส จ ากัด    17,655.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 7/2562 29/3/2563

77 วสัดุงานบา้นงานครัว        420.0         420.0 เฉพาะเจาะจง ร้านฮกกี่เบเกอร่ีมาร์ท ร้านฮกกี่เบเกอร่ีมาร์ท        420.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10364 9/10/2563

78 วสัดุงานบา้นงานครัว      1,180.0       1,180.0 เฉพาะเจาะจง ร้านฮกกี่เบเกอร่ีมาร์ท ร้านฮกกี่เบเกอร่ีมาร์ท     1,180.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10364 9/10/2563

79 วสัดุงานบา้นงานครัว        300.0         300.0 เฉพาะเจาะจง ร้านฮกกี่เบเกอร่ีมาร์ท ร้านฮกกี่เบเกอร่ีมาร์ท        300.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10364 9/10/2563

80 วสัดุงานบา้นงานครัว        350.0         350.0 เฉพาะเจาะจง ร้านฮกกี่เบเกอร่ีมาร์ท ร้านฮกกี่เบเกอร่ีมาร์ท        350.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10364 9/10/2563

81 วสัดุงานบา้นงานครัว        350.0         350.0 เฉพาะเจาะจง ร้านฮกกี่เบเกอร่ีมาร์ท ร้านฮกกี่เบเกอร่ีมาร์ท        350.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10364 9/10/2563

82 วสัดุงานบา้นงานครัว        850.0         850.0 เฉพาะเจาะจง ร้านฮกกี่เบเกอร่ีมาร์ท ร้านฮกกี่เบเกอร่ีมาร์ท        850.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10364 9/10/2563

83
วสัดุการแพทย์(กาย

อุปกรณ์)      1,150.0       1,150.0 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยศิริ เวชภณัฑ์ จ ากดั

บริษัท ชัยศิริ 

เวชภัณฑ์ จ ากัด     1,150.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10284 7/10/2563

84
วสัดุการแพทย์(กาย

อุปกรณ์)      1,150.0       1,150.0 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยศิริ เวชภณัฑ์ จ ากดั

บริษัท ชัยศิริ 

เวชภัณฑ์ จ ากัด     1,150.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10284 7/10/2563

85
วสัดุการแพทย์(กาย

อุปกรณ์)      4,600.0       4,600.0 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยศิริ เวชภณัฑ์ จ ากดั

บริษัท ชัยศิริ 

เวชภัณฑ์ จ ากัด     4,600.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10284 7/10/2563



86
วสัดุการแพทย์(กาย

อุปกรณ์)      5,750.0       5,750.0 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยศิริ เวชภณัฑ์ จ ากดั

บริษัท ชัยศิริ 

เวชภัณฑ์ จ ากัด     5,750.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10284 7/10/2563

87
วสัดุการแพทย์(กาย

อุปกรณ์)      5,750.0       5,750.0 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยศิริ เวชภณัฑ์ จ ากดั

บริษัท ชัยศิริ 

เวชภัณฑ์ จ ากัด     5,750.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10284 7/10/2563

88
วสัดุการแพทย์(กาย

อุปกรณ์)      2,300.0       2,300.0 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยศิริ เวชภณัฑ์ จ ากดั

บริษัท ชัยศิริ 

เวชภัณฑ์ จ ากัด     2,300.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10284 7/10/2563

89
วสัดุการแพทย์(กาย

อุปกรณ์)      1,150.0       1,150.0 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยศิริ เวชภณัฑ์ จ ากดั

บริษัท ชัยศิริ 

เวชภัณฑ์ จ ากัด     1,150.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10284 7/10/2563

90
วสัดุการแพทย์(กาย

อุปกรณ์)      6,000.0       6,000.0 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วีอาร์ ซัพพอร์ต

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วี

อาร์ ซัพพอร์ต     6,000.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10285 7/10/2563

91
วสัดุการแพทย์(กาย

อุปกรณ์)      6,000.0       6,000.0 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วีอาร์ ซัพพอร์ต

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วี

อาร์ ซัพพอร์ต     6,000.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10285 7/10/2563

92
วสัดุการแพทย์(กาย

อุปกรณ์)    11,500.0     11,500.0 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วีอาร์ ซัพพอร์ต

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วี

อาร์ ซัพพอร์ต    11,500.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10285 7/10/2563

93
วสัดุการแพทย์(กาย

อุปกรณ์)    11,500.0     11,500.0 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วีอาร์ ซัพพอร์ต

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วี

อาร์ ซัพพอร์ต    11,500.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10285 7/10/2563

94
วสัดุการแพทย์(กาย

อุปกรณ์)        425.0         425.0 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วีอาร์ ซัพพอร์ต

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วี

อาร์ ซัพพอร์ต        425.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10285 7/10/2563

95
วสัดุการแพทย์(กาย

อุปกรณ์)      6,450.0       6,450.0 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วีอาร์ ซัพพอร์ต

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วี

อาร์ ซัพพอร์ต     6,450.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10285 7/10/2563



96
วสัดุการแพทย์(กาย

อุปกรณ์)      6,450.0       6,450.0 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วีอาร์ ซัพพอร์ต

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วี

อาร์ ซัพพอร์ต     6,450.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10285 7/10/2563

97 ค่าจ้างเหมาบริการ      1,400.0       1,400.0 เฉพาะเจาะจง ร้านชุมพวงการพมิพ์ ร้านชุมพวงการพิมพ์     1,400.0

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 9449 18/9/2563

98 ค่าจ้างเหมาบริการ      1,480.0       1,480.0 เฉพาะเจาะจง ร้านชุมพวงการพมิพ์ ร้านชุมพวงการพิมพ์     1,480.0

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 9449 18/9/2563

99 ค่าจ้างเหมาบริการ      2,500.0       2,500.0 เฉพาะเจาะจง ร้านชุมพวงการพมิพ์ ร้านชุมพวงการพิมพ์     2,500.0

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 9449 18/9/2563

100 ค่าจ้างเหมาบริการ      1,560.0       1,560.0 เฉพาะเจาะจง ร้านชุมพวงการพมิพ์ ร้านชุมพวงการพิมพ์     1,560.0

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 9449 18/9/2563

101 ค่าจ้างเหมาบริการ      3,800.0       3,800.0 เฉพาะเจาะจง ร้านชุมพวงการพมิพ์ ร้านชุมพวงการพิมพ์     3,800.0

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 9449 18/9/2563

102 ค่าจ้างเหมาบริการ      2,300.0       2,300.0 เฉพาะเจาะจง ร้านชุมพวงการพมิพ์ ร้านชุมพวงการพิมพ์     2,300.0

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 9449 18/9/2563

103 ค่าจ้างเหมาบริการ      4,300.0       4,300.0 เฉพาะเจาะจง ร้านชุมพวงการพมิพ์ ร้านชุมพวงการพิมพ์     4,300.0

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 9449 18/9/2563

104 ค่าจ้างเหมาบริการ    27,000.0     27,000.0 เฉพาะเจาะจง ร้านชุมพวงการพมิพ์ ร้านชุมพวงการพิมพ์    27,000.0

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 9449 18/9/2563

105 ค่าจ้างเหมาบริการ      9,000.0       9,000.0 เฉพาะเจาะจง ร้านชุมพวงการพมิพ์ ร้านชุมพวงการพิมพ์     9,000.0

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 9449 18/9/2563



106 ค่าจ้างเหมาบริการ      4,300.0       4,300.0 เฉพาะเจาะจง ร้านชุมพวงการพมิพ์ ร้านชุมพวงการพิมพ์     4,300.0

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 9449 18/9/2563

107 ค่าจ้างเหมาบริการ      2,760.0       2,760.0 เฉพาะเจาะจง ร้านชุมพวงการพมิพ์ ร้านชุมพวงการพิมพ์     2,760.0

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 9449 18/9/2563

108 ค่าจ้างเหมาบริการ      1,740.0       1,740.0 เฉพาะเจาะจง ร้านชุมพวงการพมิพ์ ร้านชุมพวงการพิมพ์     1,740.0

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 9449 18/9/2563

109 ค่าจ้างเหมาบริการ      2,760.0       2,760.0 เฉพาะเจาะจง ร้านชุมพวงการพมิพ์ ร้านชุมพวงการพิมพ์     2,760.0

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 9449 18/9/2563

110 ค่าจ้างเหมาบริการ      2,760.0       2,760.0 เฉพาะเจาะจง ร้านชุมพวงการพมิพ์ ร้านชุมพวงการพิมพ์     2,760.0

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 9449 18/9/2563

111 ค่าจ้างเหมาบริการ      2,750.0       2,750.0 เฉพาะเจาะจง ร้านชุมพวงการพมิพ์ ร้านชุมพวงการพิมพ์     2,750.0

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 9449 18/9/2563

112 ค่าจ้างเหมาบริการ      1,400.0       1,400.0 เฉพาะเจาะจง ร้านชุมพวงการพมิพ์ ร้านชุมพวงการพิมพ์     1,400.0

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 9449 18/9/2563

113 ค่าจ้างเหมาบริการ      2,500.0       2,500.0 เฉพาะเจาะจง ร้านชุมพวงการพมิพ์ ร้านชุมพวงการพิมพ์     2,500.0

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 9449 18/9/2563

114 ครุภณัฑ์การแพทย์    25,000.0     25,000.0 เฉพาะเจาะจง บริษทั แกรนด์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด 

บริษัท แกรนด์ เมดิ

คอล แคร์ จ ากัด    25,000.0

ราคาสืบจาก

ท้องตลาด 0032.3/751923/7/2563

115 ค่าจ้างเหมาบริการ    10,780.0     10,780.0 เฉพาะเจาะจง นายนัทธวตัร ของดี นายนัทธวัตร ของดี    10,780.0

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 9499 21/9/2563



117 ค่าจ้างเหมาบริการ      7,140.0       7,140.0 เฉพาะเจาะจง นางสาวธปูหอม คาฮิลล์

นางสาวธูปหอม คา

ฮิลล์     7,140.0

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 9498 21/9/2563

118 ค่าจ้างเหมาบริการ      6,970.0       6,970.0 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐริกา นาสัน

นางสาวณัฐริกา นา

สัน     6,970.0

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 9501 21/9/2563

119 ค่าจ้างเหมาบริการ      7,140.0       7,140.0 เฉพาะเจาะจง
นางสาวพรรณธภิา 

ศิลามะเริง

นางสาวพรรณธิภา 

ศิลามะเริง     7,140.0

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 9500 21/9/2563

120 ค่าจ้างเหมาบริการ      8,840.0       8,840.0 เฉพาะเจาะจง นายทองใส ชาติพันจันทร์

นายทองใส ชาติพัน

จันทร์     8,840.0

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 9497 21/9/2563

121 ค่าจ้างเหมาบริการ      1,360.0       1,360.0 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิษา อุ่นบญุ นางสาวสุนิษา อุ่นบุญ     1,360.0

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 10580 16/10/2563

122 ค่าจ้างเหมาบริการ      1,360.0       1,360.0 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภญิา ดีสี นางสาวสุภิญา ดีสี     1,360.0

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 10583 16/10/2563

123 ค่าจ้างเหมาบริการ      1,360.0       1,360.0 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา เตร่พิมาย

นางสาววนิดา เตร่พิ

มาย     1,360.0

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 10584 16/10/2563

124 ค่าจ้างเหมาบริการ      1,360.0       1,360.0 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรางค์ทิพย ์เพียรงาน

นางสาวปรางค์ทิพย์ 

เพียรงาน     1,360.0

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 10585 16/10/2563

125 ค่าจ้างเหมาบริการ      6,300.0       6,300.0 เฉพาะเจาะจง
นางสาวสุภาวดี สุข

สบาย

นางสาวสุภาวดี สุข

สบาย     6,300.0

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 9502 21/9/2563

126 ค่าจ้างเหมาบริการ   204,797.0   204,797.0 เฉพาะเจาะจง นางมณีรัตน์ เวยีงวงษ์ นางมณีรัตน์ เวียงวงษ์  204,797.0

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 9866 30/9/2563



127 วสัดุส านักงาน        195.0         195.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง        195.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10787 22/10/2563

128 วสัดุส านักงาน        850.0         850.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง        850.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10787 22/10/2563

129 วสัดุงานบา้นงานครัว      9,244.8       9,244.8 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด 

กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์     9,244.8

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10560 15/10/2563

130 วสัดุงานบา้นงานครัว      2,289.8       2,289.8 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด 

กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์     2,289.8

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10560 15/10/2563

131 วสัดุงานบา้นงานครัว    32,880.7     32,880.7 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด 

กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์    32,880.7

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10560 15/10/2563

132 ค่าจ้างเหมาบริการ    40,436.0     40,436.0 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด

บริษัท โตโมกราฟ 

จ ากัด    40,436.0

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 8677 28/8/2563

133 ค่าจ้างเหมาบริการ    86,920.0     86,920.0 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด

บริษัท โตโมกราฟ 

จ ากัด    86,920.0

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 8677 28/8/2563

134 ค่าจ้างเหมาบริการ    99,781.0     99,781.0 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด

บริษัท โตโมกราฟ 

จ ากัด    99,781.0

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 9017 3/9/2563

135 ค่าจ้างเหมาบริการ    98,506.0     98,506.0 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด

บริษัท โตโมกราฟ 

จ ากัด    98,506.0

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 9017 3/9/2563

136 ค่าจ้างเหมาบริการ    89,740.0     89,740.0 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด

บริษัท โตโมกราฟ 

จ ากัด    89,740.0

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 9154 10/9/2563



137 ค่าจ้างเหมาบริการ    64,203.0     64,203.0 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด

บริษัท โตโมกราฟ 

จ ากัด    64,203.0

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 9154 10/9/2563

138 ค่าจ้างเหมาบริการ    86,303.0     86,303.0 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด

บริษัท โตโมกราฟ 

จ ากัด    86,303.0

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 9450 18/9/2563

139 ค่าจ้างเหมาบริการ    81,730.0     81,730.0 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด

บริษัท โตโมกราฟ 

จ ากัด    81,730.0

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 9450 18/9/2563

140 ค่าจ้างเหมาบริการ    92,505.0     92,505.0 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด

บริษัท โตโมกราฟ 

จ ากัด    92,505.0

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 9549 22/9/2563

141 ค่าจ้างเหมาบริการ    73,503.0     73,503.0 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด

บริษัท โตโมกราฟ 

จ ากัด    73,503.0

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 9549 22/9/2563

142 ค่าจ้างเหมาบริการ   100,125.0   100,125.0 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด

บริษัท โตโมกราฟ 

จ ากัด  100,125.0

ราคาจ้างคร้ัง

หลังสุด 9734 28/9/2563

143 วสัดุงานบา้นงานครัว      5,600.0       5,600.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง     5,600.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10559 15/10/2563

144 วสัดุส านักงาน      5,400.0       5,400.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง     5,400.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10559 15/10/2563

145 วสัดุส านักงาน      2,100.0       2,100.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง     2,100.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10559 15/10/2563

146 วสัดุส านักงาน        960.0         960.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง        960.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10559 15/10/2563



147 วสัดุส านักงาน        800.0         800.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง        800.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10559 15/10/2563

148 วสัดุส านักงาน      2,640.0       2,640.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง     2,640.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10559 15/10/2563

149 วสัดุส านักงาน      1,920.0       1,920.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง     1,920.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10559 15/10/2563

150 วสัดุส านักงาน      9,800.0       9,800.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง     9,800.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10559 15/10/2563

151 วสัดุส านักงาน        550.0         550.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง        550.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10558 15/10/2563

153 ค่าเช่า   321,500.0   321,500.0 เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 

โคราชคอมพวิเตอร์ 

(ส านักงานใหญ)่

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด 

โคราชคอมพิวเตอร์ 

(ส านักงานใหญ่)  321,500.0

ราคาเช่าคร้ัง

หลังสุด 9447 18/9/1963

154 ค่าสาธารณูปโภค        107.0         107.0 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทโีอท ีจ ากัด 

(มหาชน)

บริษัท ทีโอที จ ากัด 

(มหาชน)        107.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 8676 28/8/2563

155 ค่าสาธารณูปโภค        107.0         107.0 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทโีอท ีจ ากัด 

(มหาชน)

บริษัท ทีโอที จ ากัด 

(มหาชน)        107.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 8676 28/8/2563

156 ค่าสาธารณูปโภค        101.7         101.7 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทโีอท ีจ ากัด 

(มหาชน)

บริษัท ทีโอที จ ากัด 

(มหาชน)        101.7

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 8676 28/8/2563



157 ค่าสาธารณูปโภค        187.0         187.0 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทโีอท ีจ ากัด 

(มหาชน)

บริษัท ทีโอที จ ากัด 

(มหาชน)        187.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 8676 28/8/2563

158 ค่าสาธารณูปโภค        101.7         101.7 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทโีอท ีจ ากัด 

(มหาชน)

บริษัท ทีโอที จ ากัด 

(มหาชน)        101.7

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 8676 28/8/2563

159 ค่าสาธารณูปโภค      1,439.2       1,439.2 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทโีอท ีจ ากัด 

(มหาชน)

บริษัท ทีโอที จ ากัด 

(มหาชน)     1,439.2

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 8676 28/8/2563

160 ค่าสาธารณูปโภค        107.0         107.0 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทโีอท ีจ ากัด 

(มหาชน)

บริษัท ทีโอที จ ากัด 

(มหาชน)        107.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 8676 28/8/2563

161 ค่าสาธารณูปโภค      2,956.0       2,956.0 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทโีอท ีจ ากัด 

(มหาชน)

บริษัท ทีโอที จ ากัด 

(มหาชน)     2,956.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 8676 28/8/2563

162 ค่าสาธารณูปโภค        330.4         330.4 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทโีอท ีจ ากัด 

(มหาชน)

บริษัท ทีโอที จ ากัด 

(มหาชน)        330.4

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 8676 28/8/2563

163 ค่าสาธารณูปโภค        107.0         107.0 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทโีอท ีจ ากัด 

(มหาชน)

บริษัท ทีโอที จ ากัด 

(มหาชน)        107.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 8676 28/8/2563

164

ครุภณัฑ์

วทิยาศาสตร์

การแพทย์    10,590.0     10,590.0 บริจาค

บริษทั อุตสาหกรรม

เกลือบริสุทธิ ์

จ ากัด

บริษัท อุตสาหกรรม

เกลือบริสุทธิ ์จ ากัด    10,590.0 บริจาค - -

165 วสัดุบริโภค      6,000.0       6,000.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง     6,000.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10789 22/10/2563



166 วสัดุงานบา้นงานครัว      3,300.0       3,300.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง     3,300.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 3488 19/10/2563

167 วสัดุงานบา้นงานครัว      2,880.0       2,880.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง     2,880.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 3488 19/10/2563

168 วสัดุงานบา้นงานครัว      1,200.0       1,200.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง     1,200.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 3488 19/10/2563

169 วสัดุงานบา้นงานครัว      1,950.0       1,950.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง     1,950.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 3488 19/10/2563

170 วสัดุงานบา้นงานครัว        900.0         900.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง        900.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 3488 19/10/2563

171 วสัดุส านักงาน      1,200.0       1,200.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง     1,200.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10788 22/10/2563

172 วสัดุส านักงาน      1,800.0       1,800.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง     1,800.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10788 22/10/2563

173 วสัดุส านักงาน        360.0         360.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง        360.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10788 22/10/2563

174 วสัดุส านักงาน      2,000.0       2,000.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง     2,000.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10788 22/10/2563

175 วสัดุส านักงาน        900.0         900.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง        900.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10788 22/10/2563



176 วสัดุส านักงาน        720.0         720.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง        720.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10788 22/10/2563

177
วสัดุเชื้อเพลิงและ

หล่อล่ืน    29,645.1     29,645.1 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีพีบีออยล์ จ ากัด 

บริษัท ทีพีบีออยล์ 

จ ากัด    29,645.1

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 9872 30/9/2563

178
วสัดุเชื้อเพลิงและ

หล่อล่ืน      1,000.0       1,000.0 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีพีบีออยล์ จ ากัด 

บริษัท ทีพีบีออยล์ 

จ ากัด     1,000.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 9872 30/9/2563

179
วสัดุเชื้อเพลิงและ

หล่อล่ืน        505.0         505.0 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีพีบีออยล์ จ ากัด 

บริษัท ทีพีบีออยล์ 

จ ากัด        505.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 9872 30/9/2563

180
วสัดุเชื้อเพลิงและ

หล่อล่ืน          65.0           65.0 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีพีบีออยล์ จ ากัด 

บริษัท ทีพีบีออยล์ 

จ ากัด         65.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 9872 30/9/2563

181 วสัดุคอมพวิเตอร์        671.0         671.0 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์พิมาย จ ากัด

บริษัท แอดไวซ์

พิมาย จ ากัด        671.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10694 20/10/2563

182 วสัดุคอมพวิเตอร์    15,000.0     15,000.0 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอที  

มาร์เก็ตต้ิง 

คอมพิวเตอร์

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด 

ไอที  มาร์เก็ตต้ิง 

คอมพิวเตอร์    15,000.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10790 22/10/2563

183 วสัดุคอมพวิเตอร์      6,000.0       6,000.0 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอที  

มาร์เก็ตต้ิง 

คอมพิวเตอร์

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด 

ไอที  มาร์เก็ตต้ิง 

คอมพิวเตอร์     6,000.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10790 22/10/2563



184 วสัดุคอมพวิเตอร์      4,500.0       4,500.0 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอที  

มาร์เก็ตต้ิง 

คอมพิวเตอร์

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด 

ไอที  มาร์เก็ตต้ิง 

คอมพิวเตอร์     4,500.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10790 22/10/2563

186 วสัดุงานบา้นงานครัว    11,200.0     11,200.0 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง    11,200.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10791 22/10/2563

187 วสัดุคอมพวิเตอร์    14,000.0     14,000.0 เฉพาะเจาะจง ร้านแองเจิ้ล โทนเนอร์

ร้านแองเจิ้ล โทน

เนอร์    14,000.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10691 20/10/2563

188 วสัดุงานบา้นงานครัว      9,250.0       9,250.0 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.เค.การทอ จ ากัด 

บริษัท ว.ีเค.การทอ 

จ ากัด     9,250.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 7155 14/7/2563

189 วสัดุงานบา้นงานครัว    42,500.0     42,500.0 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.เค.การทอ จ ากัด 

บริษัท ว.ีเค.การทอ 

จ ากัด    42,500.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 7155 14/7/2563

190 วสัดุงานบา้นงานครัว      8,600.0       8,600.0 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.เค.การทอ จ ากัด 

บริษัท ว.ีเค.การทอ 

จ ากัด     8,600.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 7155 14/7/2563

191 วสัดุงานบา้นงานครัว    18,600.0     18,600.0 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.เค.การทอ จ ากัด 

บริษัท ว.ีเค.การทอ 

จ ากัด    18,600.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 7155 14/7/2563

192 วสัดุงานบา้นงานครัว    41,000.0     41,000.0 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.เค.การทอ จ ากัด 

บริษัท ว.ีเค.การทอ 

จ ากัด    41,000.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 7155 14/7/2563

193 วสัดุงานบา้นงานครัว    20,500.0     20,500.0 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.เค.การทอ จ ากัด 

บริษัท ว.ีเค.การทอ 

จ ากัด    20,500.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 7155 14/7/2563



195 ค่าจ้างเหมาบริการ      1,500.0       1,500.0 เฉพาะเจาะจง ร้านจตุพรการพมิพ์ ร้านจตุพรการพิมพ์     1,500.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 20693 20/10/2563

196 ค่าจ้างเหมาบริการ      1,500.0       1,500.0 เฉพาะเจาะจง ร้านจตุพรการพมิพ์ ร้านจตุพรการพิมพ์     1,500.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 20693 20/10/2563

197 ค่าจ้างเหมาบริการ      1,500.0       1,500.0 เฉพาะเจาะจง ร้านจตุพรการพมิพ์ ร้านจตุพรการพิมพ์     1,500.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 20693 20/10/2563

198 ค่าจ้างเหมาบริการ      1,500.0       1,500.0 เฉพาะเจาะจง ร้านจตุพรการพมิพ์ ร้านจตุพรการพิมพ์     1,500.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 20693 20/10/2563

199 ค่าจ้างเหมาบริการ      1,500.0       1,500.0 เฉพาะเจาะจง ร้านจตุพรการพมิพ์ ร้านจตุพรการพิมพ์     1,500.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 20693 20/10/2563

200 ค่าจ้างเหมาบริการ        600.0         600.0 เฉพาะเจาะจง ร้านจตุพรการพมิพ์ ร้านจตุพรการพิมพ์        600.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 20693 20/10/2563

201 ค่าจ้างเหมาบริการ      8,000.0       8,000.0 เฉพาะเจาะจง ร้านจตุพรการพมิพ์ ร้านจตุพรการพิมพ์     8,000.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10692 20/10/2563

202 ค่าจ้างเหมาบริการ      3,000.0       3,000.0 เฉพาะเจาะจง ร้านจตุพรการพมิพ์ ร้านจตุพรการพิมพ์     3,000.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10692 20/10/2563

203 ค่าจ้างเหมาบริการ      2,000.0       2,000.0 เฉพาะเจาะจง ร้านจตุพรการพมิพ์ ร้านจตุพรการพิมพ์     2,000.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10692 20/10/2563



205
วสัดุเชื้อเพลิงและ

หล่อล่ืน      1,000.0       1,000.0 เฉพาะเจาะจง

บริษทั  ปตท.น้ ามัน

และการค้าปลีก

 จ ากัด (มหาชน)

บริษัท  ปตท.น้ ามัน

และการค้าปลีก

 จ ากัด (มหาชน)     1,000.0

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10832 26/10/2563

206
วสัดุเชื้อเพลิงและ

หล่อล่ืน        960.2         960.2 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอปอเรชั่น จ ากัด

บริษัท ปิโตรเลียม

ไทยคอปอเรชั่น จ ากัด        960.2

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 10793 22/10/2563

214 ครุภณัฑ์การแพทย์   480,000.0   480,000.0 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จ ากัด

บริษัท มิด-เวสต์ 

เด็นตอลกรุ๊ป จ ากัด  480,000.0

ราคาสืบจาก

ท้องตลาด 0032.3/8971 3/9/2563

215 ค่าสาธารณูปโภค        934.1         934.1 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ

เวอร์แซล 

คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด

บริษัท ทรู มูฟ เอช 

ยูนิเวอร์แซล 

คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด        934.1

ราคาซ้ือคร้ัง

หลังสุด 9350 16/9/2563

219
ครุภณัฑ์งานบา้นงาน

ครัว      4,490.0       4,490.0 บริจาค
บริษัท อุตสาหกรรมเกลือ

บริสุทธิ์ จ ากัด

บริษัท อุตสาหกรรม

เกลือบริสุทธิ ์จ ากัด     4,490.0 บริจาค - -


