
แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

(2) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)

1 จัดซ้ือวัสดุบริโภคน้้าด่ืมผู้ป่วย จ้านวน 18 รายการ         9,144.00        9,144.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ต้นรักน้้าด่ืม ร้าน ต้นรักน้้าด่ืม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 383/2562 ลว. 4 ธ.ค. 61

2  จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง/งานโภชนาการ จ้านวน 1 รายการ         3,609.00        3,609.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ธวัชปิโตรเลียม หจก. ธวัชปิโตรเลียม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 536/2562 ลว. 28 ธ.ค. 61

3 จัดซ้ือข้าวสาร ประจ้าปีงบประมาณ 
2562/ค่าอาหารผู้ป่วย

จ้านวน 2 รายการ         6,000.00        6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว
ชุมชนต้าบลเสอเพลอ

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว
ชุมชนต้าบลเสอเพลอ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
04/2562

ลว. 26 ต.ค. 61

4 จัดซ้ือข้าวสาร ประจ้าปีงบประมาณ 
2562/ค่าอาหารผู้ป่วย

จ้านวน 2 รายการ         7,250.00        7,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว
ชุมชนต้าบลเสอเพลอ

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว
ชุมชนต้าบลเสอเพลอ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
04/2562

ลว. 26 ต.ค. 61

5 ค่าเช่าเคร่ือง Infusion Pump เดือน 
ธ.ค.61

จ้านวน 1 รายการ       47,250.00       47,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)

บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
02/2562

ลว. 1 ต.ค. 61

6 ค่าเช่าเคร่ืองอ่านแปลงสัญญาณภาพ 
เดือน ธ.ค.61

จ้านวน 1 รายการ       74,700.00       74,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. อีฟอร์แอลเอ็ม บมจ. อีฟอร์แอลเอ็ม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
03/2562

ลว. 1 ต.ค. 61

7 ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์ เดือน ธ.ค.61 จ้านวน 1 รายการ         4,280.00        4,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์
เครน

บจ. ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์
เครน

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ ลว.

8 จ้างเหมาบริการรักษษความปลอดภัย 
เดือน ธ.ค.61

จ้านวน 1 รายการ      137,200.00     137,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ส้านักงานรักษาความ
ปลอดภัย องค์กรสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก

ส้านักงานรักษาความ
ปลอดภัย องค์กรสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
01/2562

ลว. 1 ต.ค. 61

(3)  (10)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561

โรงพยาบาลกุมภวาปี

วันที่ 1-31 มกราคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

(2) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)(3)  (10)

วันที่ 1-31 มกราคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

9 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์ห้องผ่าตัด จ้านวน 3 รายการ      369,000.00     369,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ซีเมด โปรดักส์ ร้าน ซีเมด โปรดักส์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
09/2562

ลว. 21 ธ.ค. 61

10 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์งานซักฟอก จ้านวน 1 รายการ      340,000.00     340,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน 108 วัสดุการแพทย์ ร้าน 108 วัสดุการแพทย์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
10/2562

ลว. 21 ธ.ค. 61

11 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน/อาคารผู้ป่วย
นอกและอุบัติเหตุ

จ้านวน 68 รายการ      385,084.00     385,084.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน น้้าพุผ้าม่าน ร้าน น้้าพุผ้าม่าน คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
08/2562

ลว. 13 ธ.ค. 61

12 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ้านวน 51 รายการ       24,245.00       24,245.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 534/2562 ลว. 28 ธ.ค. 61

13 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ้านวน 15 รายการ         6,348.00        6,348.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 548/2562 ลว. 2 ม.ค. 62

14 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ้านวน 16 รายการ         7,434.00        7,434.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 562/2562 ลว. 3 ม.ค. 62

15 ค่าบริการสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย/์LAB จ้านวน 2 รายการ       10,000.00       10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่น
แนล

บจ. ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่น
แนล

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 555/2562 ลว. 2 ม.ค. 62

16 ค่าบริการตรวจชิ้นเนื้อ จ้านวน 1 รายการ         6,080.00        6,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. อินโนเทค ลาบอราทอร่ี บจ. อินโนเทค ลาบอราทอร่ี คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 552/2562 ลว. 2 ม.ค. 62

17 ค่าบริการตรวจเลือด จ้านวน 1 รายการ         6,250.00        6,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. อินโนเทค ลาบอราทอร่ี บจ. อินโนเทค ลาบอราทอร่ี คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 551/2562 ลว. 2 ม.ค. 62



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

(2) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)(3)  (10)

วันที่ 1-31 มกราคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

18 ค่าบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก จ้านวน 1 รายการ       15,960.00       15,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อุดรไซโตเทค หจก. อุดรไซโตเทค คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 549/2562 ลว. 2 ม.ค. 62

19 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทย/ุงานซ่อมบ้ารุง จ้านวน 1 รายการ         7,000.00        7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์ 
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์ 
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ ลว.

20 จัดซ้ือวัสดุเกษตร/งานขยะ จ้านวน 1 รายการ           400.00           400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ฮกบู๊ ร้าน ฮกบู๊ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 577/2562 ลว. 4 ม.ค. 62

21 จัดซ้ือวัสดุงานบ้างงานครัว/คงคลังพัสดุ จ้านวน 24 รายการ       55,252.00       55,252.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ดัลเบิ้ลเอ เทรดด้ิง ร้าน ดัลเบิ้ลเอ เทรดด้ิง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 578/2562 ลว. 4 ม.ค. 62

22 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ้านวน 36 รายการ       16,878.00       16,878.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 576/2562 ลว. 4 ม.ค. 62

23 จัดซ้ือวัสดุส้านักงานทั่วไป/คลินิกหมอ
ครอบครัว

จ้านวน 21 รายการ         3,400.50        3,400.50 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ร้านวิทยาภรณ์ หจก. ร้านวิทยาภรณ์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 605/2562 ลว. 8 ม.ค. 62

24 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/คลินิกหมอครอบครัว จ้านวน 1 รายการ         5,000.00        5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไคฮวดจั่น ร้าน ไคฮวดจั่น คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 606/2562 ลว. 8 ม.ค. 62

25 ซ่อมแซมยานพาหนะ  ทะเบียนรถ ผก-
7945

จ้านวน 1 รายการ         3,081.60        3,081.60 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ฮ.พัฒนายนต์1978 หจก. ฮ.พัฒนายนต์1979 คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 597/2562 ลว. 7 ม.ค. 62

26 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ้านวน 14 รายการ         6,535.00        6,535.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 591/2562 ลว. 7 ม.ค. 62



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

(2) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)(3)  (10)

วันที่ 1-31 มกราคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

27 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ้านวน 11 รายการ         5,475.00        5,475.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 604/2562 ลว. 8 ม.ค. 62

28 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย/ห้องผ่าตัด จ้านวน 4 รายการ       65,650.00       65,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ซีเมด โปรดักส์ ร้าน ซีเมด โปรดักส์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 563/2562 ลว. 3 ม.ค. 62

29 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์/คงคลังพัสดุ จ้านวน 4 รายการ       60,500.00       60,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ริโก้ (ประเทศไทย) บจ. ริโก้ (ประเทศไทย) คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 579/2562 ลว. 4 ม.ค. 62

30 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์งานโภชนาการ จ้านวน 6 รายการ       67,487.04       67,487.04 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ซิลลิค ฟาร์มา บจ. ซิลลิค ฟาร์มา คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 580/2562 ลว. 4 ม.ค. 62

31 จัดซ้ือวัสดุส้านักงานทั่วไป/คงคลังพัสดุ จ้านวน 3 รายการ       13,200.00       13,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ร้านวิทยาภรณ์ หจก. ร้านวิทยาภรณ์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 581/2562 ลว. 4 ม.ค. 62

32 จัดซ้ือวัสดุส้านักงานทั่วไป/คงคลังพัสดุ จ้านวน 26 รายการ       36,029.00       36,029.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ไอคิวเซ้าท์อีสต์โอเอ หจก. ไอคิวเซ้าท์อีสต์โอเอ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 607/2562 ลว. 8 ม.ค. 62

33 ซ่อมแซมเคร่ืองซักผ้า/งานซักฟอก จ้านวน 14 รายการ       58,389.90       58,389.90 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพ
พลาย

บจ. เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพ
พลาย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 575/2562 ลว. 4 ม.ค. 62

34 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์งานโภชนาการ จ้านวน 1 รายการ       13,268.00       13,268.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ซิลลิค ฟาร์มา บจ. ซิลลิค ฟาร์มา คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 598/2562 ลว. 7 ม.ค. 62

35 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ้านวน 13 รายการ         5,485.00        5,485.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 618/2562 ลว. 9 ม.ค. 62



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

(2) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)(3)  (10)

วันที่ 1-31 มกราคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

36 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ้านวน 12 รายการ         6,056.00        6,056.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 619/2562 ลว. 9 ม.ค. 62

37 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน/คลินิกหมอ
ครอบครัว

จ้านวน 1 รายการ           600.00           600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอเดียป้ายอิงค์เจ็ท ร้าน ไอเดียป้ายอิงค์เจ็ท คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 620/2562 ลว. 9 ม.ค. 62

38 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน/คลินิกหมอ
ครอบครัว

จ้านวน 1 รายการ         2,500.00        2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อรุณสวัสด์ิ ร้าน อรุณสวัสด์ิ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 621/2562 ลว. 9 ม.ค. 62

39 จัดซ้ือข้าวสาร ประจ้าปีงบประมาณ 
2562/ค่าอาหารผู้ป่วย

จ้านวน 3 รายการ       13,000.00       13,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว
ชุมชนต้าบลเสอเพลอ

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว
ชุมชนต้าบลเสอเพลอ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
04/2562

ลว. 26 ต.ค. 61

40 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน/คงคลังพัสดุ จ้านวน 5 รายการ       12,948.00       12,948.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. นิวง่วนแสงไทย 2003 บจ. นิวง่วนแสงไทย 2003 คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 553/2562 ลว. 2 ม.ค. 62

41 จัดซ้ือวัสดุงานบ้างงานครัว/ทันตกรรม จ้านวน 2 รายการ         2,440.00        2,440.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. สยามแม็คโคร บมจ. สยามแม็คโคร คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 633/2562 ลว. 11 ม.ค. 62

42 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์อายุรกรรมหญิง จ้านวน 1 รายการ         7,000.00        7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ดีวาส ซัพพลาย บจ. ดีวาส ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 623/2562 ลว. 9 ม.ค. 62

43 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์ห้องผ่าตัด จ้านวน 1 รายการ       45,000.00       45,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ยูนิเทค เฮลท์แคร์ บจ. ยูนิเทค เฮลท์แคร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 590/2562 ลว. 7 ม.ค. 62

44 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์/อาชีวเวชกรรม จ้านวน 1 รายการ         3,500.00        3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. สมบูรณ์เวชการ หจก. สมบูรณ์เวชการ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 632/2562 ลว. 11 ม.ค. 62



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

(2) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)(3)  (10)

วันที่ 1-31 มกราคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

45 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/งานโภชนาการ จ้านวน 1 รายการ         2,000.00        2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน น้้าด่ืม ดี-พลัส ร้าน น้้าด่ืม ดี-พลัส คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 634/2562 ลว. 11 ม.ค. 62

46 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ้านวน 25 รายการ       13,785.00       13,785.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 635/2562 ลว. 11 ม.ค. 62

47 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ้านวน 11 รายการ         4,851.00        4,851.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 639/2562 ลว. 14 ม.ค. 62

48 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย/์ห้องผ่าตัด/
งบบริจาค

จ้านวน 1 รายการ   3,610,000.00   3,610,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เมดิทอป บจ. เมดิทอป คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
06/2562

ลว. 12 ธ.ค. 61

49 จัดซ้ือค่าสาธารณูปโภค/คลินิกหมอ
ครอบครัว

จ้านวน 1 รายการ         1,284.00        1,284.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต บจ. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ ลว.

50 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง/งานโภชนาการ จ้านวน 1 รายการ         3,609.00        3,609.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ธวัชปิโตรเลียม หจก. ธวัชปิโตรเลียม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 640/2562 ลว. 14 ก.พ. 62

51 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ้านวน 12 รายการ         5,415.00        5,415.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 647/2562 ลว. 15 ก.พ. 62

52 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ้านวน 8 รายการ         5,665.00        5,665.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 653/2562 ลว. 16 ม.ค. 62

53 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย/์ทันตกรรม/
งบบริจาค

จ้านวน 1 รายการ       30,000.00       30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไดรว์ เด็นทัล อินคอร์
ปอเรชั่น

บจ. ไดรว์ เด็นทัล อินคอร์
ปอเรชั่น

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ ลว.



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

(2) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)(3)  (10)

วันที่ 1-31 มกราคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

54 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/งาน
โภชนาการ

จ้านวน 1 รายการ         3,120.00        3,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์ 
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์ 
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 649/2562 ลว. 15 ม.ค. 62

55 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทย/ุงานทันตกรรม จ้านวน 2 รายการ         4,300.00        4,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์ 
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์ 
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 654/2562 ลว. 16 ม.ค. 62

56 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/OPD1 จ้านวน 1 รายการ         1,800.00        1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์ 
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์ 
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 655/2562 ลว. 16 ม.ค. 62

57 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ จ้านวน 1 รายการ      241,500.00     241,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สวนวิไลพันธ์ ร้าน สวนวิไลพันธ์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 583/2562 ลว. 4 ม.ค. 62

58 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ้านวน 10 รายการ         4,262.00        4,262.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 660/2562 ลว. 17 ม.ค. 62

59 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ้านวน 22 รายการ       10,180.00       10,180.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 667/2562 ลว. 18 ม.ค. 62

60 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย/์ทันตกรรม/
งบบริจาค

จ้านวน 1 รายการ       55,500.00       55,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ออลเดนท์ตา หจก. ออลเดนท์ตา คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ ลว.

61 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน/คงคลังพัสดุ จ้านวน 1 รายการ         7,000.00        7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. โรงพิมพ์ธานีบล็อกตรา
ยาง

หจก. โรงพิมพ์ธานีบล็อกตรา
ยาง

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 641/2562 ลว. 14 ม.ค. 62

62 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม/งานทันตกรรม จ้านวน 44 รายการ       35,595.00       35,595.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. สายน้้าทิพย์เด็นตอลแล
บอราชตอร่ี

บจ. สายน้้าทิพย์เด็นตอลแล
บอราชตอร่ี

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 657/2562 ลว. 16 ม.ค. 62



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

(2) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)(3)  (10)

วันที่ 1-31 มกราคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

63 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทย/ุงาน
คอมพิวเตอร์

จ้านวน 1 รายการ           300.00           300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 671/2562 ลว. 18 ม.ค. 62

64 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทย/ุงาน
คอมพิวเตอร์

จ้านวน 4 รายการ           575.00           575.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 671/2562 ลว. 18 ม.ค. 62

65 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทย/ุงาน
คอมพิวเตอร์

จ้านวน 3 รายการ         5,030.00        5,030.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 671/2562 ลว. 18 ม.ค. 62

66 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทย/ุงาน
คอมพิวเตอร์

จ้านวน 2 รายการ         1,030.00        1,030.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 671/2562 ลว. 18 ม.ค. 62

67 ซ่อมแซมยานพาหนะ  ทะเบียนรถ นข-
2874

จ้านวน 3 รายการ         1,340.00        1,340.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ตระกูลชัยออโต้พลัส หจก. ตระกูลชัยออโต้พลัส คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 686/2562 ลว. 21 ม.ค. 62

68 ซ่อมครุภัณฑ์ส้านักงาน/LAB จ้านวน 3 รายการ         7,000.00        7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน แอร์บ้านกุดยาง ร้าน แอร์บ้านกุดยาง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 668/2562 ลว. 18 ม.ค. 62

69 ซ่อมครุภัณฑ์ส้านักงาน/LAB จ้านวน 1 รายการ         3,000.00        3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน แอร์บ้านกุดยาง ร้าน แอร์บ้านกุดยาง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 669/2562 ลว. 18 ม.ค. 62

70 จัดซ้ือวัสดุบริโภค/งานรับบริจาคโลหิต จ้านวน 2 รายการ         1,740.00        1,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไคฮวดจั่น ร้าน ไคฮวดจั่น คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 670/2562 ลว. 18 ม.ค. 62

71 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทย/ุงานซ่อมบ้ารุง จ้านวน 1 รายการ         3,000.00        3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ธาราอะไหล่ยนต์-ธารา
เกษตร

ร้าน ธาราอะไหล่ยนต์-ธารา
เกษตร

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 656/2562 ลว. 16 ม.ค. 62



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

(2) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)(3)  (10)

วันที่ 1-31 มกราคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

72 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทย/ุงานซ่อมบ้ารุง จ้านวน 1 รายการ           470.80           470.80 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ฮ.พัฒนายนต์1978 หจก. ฮ.พัฒนายนต์1978 คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 682/2562 ลว. 21 ม.ค. 62

73 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/งาน
โภชนาการ

จ้านวน 1 รายการ           800.00           800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 697/2562 ลว. 22 ม.ค. 62

74 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/งานซักฟอก จ้านวน 2 รายการ           600.00           600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 683/2562 ลว. 21 ม.ค. 62

75 ซ่อมแซมยานพาหนะ  ทะเบียนรถ กว-
2571

จ้านวน 3 รายการ         1,290.00        1,290.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ตระกูลชัยออโต้พลัส หจก. ตระกูลชัยออโต้พลัส คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 685/2562 ลว. 21 ม.ค. 62

76 จัดซ้ือข้าวสาร ประจ้าปีงบประมาณ 
2562/ค่าอาหารผู้ป่วย

จ้านวน 3 รายการ       11,000.00       11,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว
ชุมชนต้าบลเสอเพลอ

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว
ชุมชนต้าบลเสอเพลอ

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
04/2562

ลว. 26 ต.ค. 61

77 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ้านวน 8 รายการ         2,960.00        2,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 681/2562 ลว. 21 ม.ค. 62

78 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ้านวน 14 รายการ         5,026.00        5,026.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 696/2562 ลว. 22 ม.ค. 62

79 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ้านวน 7 รายการ         3,188.00        3,188.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 702/2562 ลว. 23 ม.ค. 62

80 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ้านวน 11 รายการ         4,210.00        4,210.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 709/2562 ลว. 24 ม.ค. 62



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

(2) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)(3)  (10)

วันที่ 1-31 มกราคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

81 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทย/ุงานซ่อมบ้ารุง จ้านวน 13 รายการ         4,000.00        4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 699/2562 ลว. 22 ม.ค. 62

82 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน/ห้องบัตร/งาน
ประกัน/IPD/อายุรกรรมหญิง

จ้านวน 18 รายการ       51,000.00       51,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พีพีเฟอร์นิเจอร์ ร้าน พีพีเฟอร์นิเจอร์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 691/2562 ลว. 21 ม.ค. 62

83 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน/คงคลังพัสดุ จ้านวน 7 รายการ       25,228.00       25,228.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ฟินน์ พลาซ่า บจ. ฟินน์ พลาซ่า คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 684/2562 ลว. 21 ม.ค. 62

84 ค่าบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก จ้านวน 1 รายการ         1,505.00        1,505.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อุดรไซโตเทค หจก. อุดรไซโตเทค คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 688/2562 ลว. 21 ม.ค. 62

85 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทย/ุคลินิกตา จ้านวน 2 รายการ           400.00           400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า ร้าน ไฮเทคการไฟฟ้า คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 698/2562 ลว. 22 ม.ค. 62

86 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/งานซ่อมบ้ารุง จ้านวน 3 รายการ         6,675.00        6,675.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์ 
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์ 
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 689/2562 ลว. 21 ม.ค. 62

87 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/งานซ่อมบ้ารุง จ้านวน 2 รายการ       16,000.00       16,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์ 
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์ 
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 690/2562 ลว. 21 ม.ค. 62

88 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์งานซักฟอก จ้านวน 6 รายการ       57,200.00       57,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ดีวาส ซัพพลาย บจ. ดีวาส ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 672/2562 ลว. 18 ม.ค. 62

89 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน/ห้องจ่ายยา จ้านวน 5 รายการ         6,719.60        6,719.60 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. สันติพรเคร่ืองครัว หจก. สันติพรเคร่ืองครัว คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 703/2562 ลว. 23 ม.ค. 62



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

(2) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)(3)  (10)

วันที่ 1-31 มกราคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

90 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/งาน
โภชนาการ

จ้านวน 6 รายการ         3,877.00        3,877.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. สยามแม็คโคร บมจ. สยามแม็คโคร คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 704/2562 ลว. 23 ม.ค. 62

91 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์สูตินรีเวชกรรม จ้านวน 1 รายการ       65,000.00       65,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. สวิตต์เทคกรุ๊ป บจ. สวิตต์เทคกรุ๊ป คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 705/2562 ลว. 23 ม.ค. 62

92 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ้านวน 23 รายการ         9,950.00        9,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 716/2562 ลว. 25 ม.ค. 62

93 ซ่อมแซมยานพาหนะ  ทะเบียนรถ นข-
4419

จ้านวน 2 รายการ       17,000.00       17,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ว.ส่ือสาร บจ. ว.ส่ือสาร คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 707/2562 ลว. 23 ม.ค. 62

94 ซ่อมแซมยานพาหนะ  ทะเบียนรถ นข-
6598

จ้านวน 1 รายการ       12,000.00       12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ว.ส่ือสาร บจ. ว.ส่ือสาร คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 707/2562 ลว. 23 ม.ค. 62

95 ซ่อมแซมยานพาหนะ  ทะเบียนรถ กบ-
5658

จ้านวน 2 รายการ       17,000.00       17,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ว.ส่ือสาร บจ. ว.ส่ือสาร คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 707/2562 ลว. 23 ม.ค. 62

96 ซ่อมแซมยานพาหนะ  ทะเบียนรถ นข-
4236

จ้านวน 2 รายการ       17,000.00       17,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ว.ส่ือสาร บจ. ว.ส่ือสาร คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 707/2562 ลว. 23 ม.ค. 62

97 ค่าบริการตรวจชิ้นเนื้อ จ้านวน 1 รายการ       46,450.00       46,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พยาธิวิทยามิตรภาพ พยาธิวิทยามิตรภาพ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 706/2562 ลว. 23 ม.ค. 62

98 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์งานเวชศาสตร์
ฟื้นฟู

จ้านวน 1 รายการ         4,800.00        4,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เอ็นราฟ-โนเนียสเมดิ
คอลอิควิปเมนท์

บจ. เอ็นราฟ-โนเนียสเมดิ
คอลอิควิปเมนท์

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 710/2562 ลว. 24 ม.ค. 62



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

(2) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)(3)  (10)

วันที่ 1-31 มกราคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

99 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/คงคลังพัสดุ จ้านวน 2 รายการ       19,200.00       19,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้าง โอไบร์ท ห้าง โอไบร์ท คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 717/2562 ลว. 25 ม.ค. 62

100 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย/์คลินิกตา/งบ
ค่าเส่ือม 2562

จ้านวน 1 รายการ   4,000,000.00   4,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. นิวอาย บจ. นิวอาย คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
20/2562

ลว. 18 ม.ค. 62

101 ค่าบริการตรวจเลือด จ้านวน 1 รายการ       21,430.00       21,430.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. อินโนเทค ลาบอราทอร่ี บจ. อินโนเทค ลาบอราทอร่ี คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 713/2562 ลว. 24 ม.ค. 62

102 ค่าบริการตรวจชิ้นเนื้อ จ้านวน 1 รายการ         4,760.00        4,760.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. อินโนเทค ลาบอราทอร่ี บจ. อินโนเทค ลาบอราทอร่ี คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 712/2562 ลว. 24 ม.ค. 62

103 ค่าบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก จ้านวน 1 รายการ         7,840.00        7,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อุดรไซโตเทค หจก. อุดรไซโตเทค คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 711/2562 ลว. 24 ม.ค. 62

104 จัดซ้ือวัสดุงานบ้างงานครัว/คงคลังพัสดุ จ้านวน 29 รายการ       55,300.00       55,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ดับเบิ้ลเอ เทรดด้ิง ร้าน ดับเบิ้ลเอ เทรดด้ิง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 723/2562 ลว. 25 ม.ค. 62

105 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ้านวน 11 รายการ         4,250.00        4,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 730/2562 ลว. 28 ม.ค. 62

106 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ้านวน 10 รายการ         5,679.00        5,679.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 744/2562 ลว. 29 ม.ค. 62

107 จัดซ้ือพืชผัก ประจ้าปีงบประมาณ 
2562/ค่าอาหารผู้ป่วย

จ้านวน 12 รายการ         3,516.00        3,516.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

(2) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)(3)  (10)

วันที่ 1-31 มกราคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

108 จัดซ้ือพืชผัก ประจ้าปีงบประมาณ 
2562/ค่าอาหารผู้ป่วย

จ้านวน 8 รายการ         3,965.00        3,965.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

109 จัดซ้ือพืชผัก ประจ้าปีงบประมาณ 
2562/ค่าอาหารผู้ป่วย

จ้านวน 10 รายการ         3,245.00        3,245.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

110 จัดซ้ือพืชผัก ประจ้าปีงบประมาณ 
2562/ค่าอาหารผู้ป่วย

จ้านวน 5 รายการ         2,000.00        2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

111 จัดซ้ือพืชผัก ประจ้าปีงบประมาณ 
2562/ค่าอาหารผู้ป่วย

จ้านวน 10 รายการ         2,936.00        2,936.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

112 จัดซ้ือพืชผัก ประจ้าปีงบประมาณ 
2562/ค่าอาหารผู้ป่วย

จ้านวน 6 รายการ         1,674.00        1,674.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

113 จัดซ้ือพืชผัก ประจ้าปีงบประมาณ 
2562/ค่าอาหารผู้ป่วย

จ้านวน 12 รายการ         2,100.00        2,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

114 จัดซ้ือพืชผัก ประจ้าปีงบประมาณ 
2562/ค่าอาหารผู้ป่วย

จ้านวน 6 รายการ         3,700.00        3,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

115 จัดซ้ือพืชผัก ประจ้าปีงบประมาณ 
2562/ค่าอาหารผู้ป่วย

จ้านวน 10 รายการ         1,801.00        1,801.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

116 จัดซ้ือพืชผัก ประจ้าปีงบประมาณ 
2562/ค่าอาหารผู้ป่วย

จ้านวน 7 รายการ         1,631.00        1,631.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

(2) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)(3)  (10)

วันที่ 1-31 มกราคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

117 จัดซ้ือพืชผัก ประจ้าปีงบประมาณ 
2562/ค่าอาหารผู้ป่วย

จ้านวน 7 รายการ         1,374.00        1,374.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

118 จัดซ้ือพืชผัก ประจ้าปีงบประมาณ 
2562/ค่าอาหารผู้ป่วย

จ้านวน 7 รายการ         1,811.00        1,811.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

119 จัดซ้ือพืชผัก ประจ้าปีงบประมาณ 
2562/ค่าอาหารผู้ป่วย

จ้านวน 7 รายการ         1,161.00        1,161.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

120 จัดซ้ือพืชผัก ประจ้าปีงบประมาณ 
2562/ค่าอาหารผู้ป่วย

จ้านวน 7 รายการ         2,475.00        2,475.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

121 จัดซ้ือพืชผัก ประจ้าปีงบประมาณ 
2562/ค่าอาหารผู้ป่วย

จ้านวน 9 รายการ         2,265.00        2,265.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชปลอดภัย

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
23/2562

ลว. 28 ม.ค. 62

122 จัดซ้ืออาหารผู้ป่วย จ้านวน 10 รายการ         3,910.00        3,910.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรทิน  โรจวรานนท์ นายสุรทิน  โรจวรานนท์ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 752/2562 ลว. 30 ม.ค. 62

123 ตรวจเช็คเคร่ือนึ่ง/เคร่ืองล้างเคร่ืองมือ จ้านวน 1 รายการ       21,000.00       21,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. น้าวิวัฒน์การช่าง(1992) บจ. น้าวิวัฒน์การช่าง(1992) คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 731/2562 ลว. 28 ม.ค. 62

124 จัดซ้ือวัสดุการพทย/์งานจ่ายกลาง จ้านวน 4 รายการ       15,796.60       15,796.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. น้าวิวัฒน์การช่าง(1992) บจ. น้าวิวัฒน์การช่าง(1992) คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 732/2562 ลว. 28 ม.ค. 62

125 จัดซ้ือวัสดุการพทย/์สูตินรีเวชกรรม จ้านวน 4 รายการ       93,000.00       93,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. พีซีเมดดิคัล บจ. พีซีเมดดิคัล คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 733/2562 ลว. 28 ม.ค. 62



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

(2) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)(3)  (10)

วันที่ 1-31 มกราคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

126 จ้างเหมาบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์ เดือน 
ม.ค.62

จ้านวน 1 รายการ         4,280.00        4,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์
เครน

บจ. ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์
เครน

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ ลว.

127 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน/คงคลังพัสดุ จ้านวน 34 รายการ       80,809.00       80,809.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ไอคิวเซ้าท์อีสต์โอเอ หจก. ไอคิวเซ้าท์อีสต์โอเอ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 736/2562 ลว. 28 ม.ค. 62

128 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์/คงคลังพัสดุ จ้านวน 4 รายการ       26,290.00       26,290.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อุดรไอที หจก. อุดรไอที คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 734/2562 ลว. 28 ม.ค. 62

129 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์/คงคลังพัสดุ จ้านวน 3 รายการ       14,300.00       14,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ริโก้ (ประเทศไทย) บจ. ริโก้ (ประเทศไทย) คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 737/2562 ลว. 28 ม.ค. 62

130 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง/งานซ่อมบ้ารุง จ้านวน 3 รายการ           640.00           640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์ 
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์ 
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 746/2562 ลว. 29 ม.ค. 62

131 จัดซ้ือวัสดุการแพทย/์งานซ่อมบ้ารุง จ้านวน 2 รายการ         2,250.00        2,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์ 
โฮมมาร์ท

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์ 
โฮมมาร์ท

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 735/2562 ลว. 28 ม.ค. 62

132 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/คงคลังพัสดุ จ้านวน 3 รายการ       37,236.00       37,236.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. แอลไลส์ อินเตอร์เทรด บจ. แอลไลส์ อินเตอร์เทรด คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ ลว.

133 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/คงคลังพัสดุ จ้านวน 3 รายการ       37,800.00       37,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พีเคมาร์เก็ตต้ิง ร้าน พีเคมาร์เก็ตต้ิง คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 738/2562 ลว. 28 ม.ค. 62

134 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว/คงคลังพัสดุ จ้านวน 3 รายการ       43,900.00       43,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. สกลนิวเวฟ บจ. สกลนิวเวฟ คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 724/2562 ลว. 25 ม.ค. 62



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

(2) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)(3)  (10)

วันที่ 1-31 มกราคม 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

135 ค่าเช่าเคร่ืองอ่านแปลงสัญญาณภาพ 
เดือน ม.ค.62

จ้านวน 1 รายการ       74,700.00       74,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. อีฟอร์แอลเอ็ม บจ. อีฟอร์แอลเอ็ม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
03/2562

ลว. 1 ต.ค. 61

136 จัดซ้ือวัสดุบริโภคน้้าด่ืมผู้ป่วย จ้านวน 17 รายการ         8,472.00        8,472.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ต้นรักน้้าด่ืม ร้าน ต้นรักน้้าด่ืม คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่ 556/2562 ลว. 2 ม.ค. 62

137 จ้างเหมาบริการรักษษความปลอดภัย 
เดือน ม.ค.62

จ้านวน 1 รายการ      137,200.00     137,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ส้านักงานรักษาความ
ปลอดภัย องค์กรสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก

ส้านักงานรักษาความ
ปลอดภัย องค์กรสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
01/2562

ลว. 1 ต.ค. 61

138 ค่าเช่าเคร่ือง Infusion Pump เดือน 
ม.ค.62

จ้านวน 1 รายการ       47,250.00       47,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)

บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)

คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
02/2562

ลว. 1 ต.ค. 61

139 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เดือน ม.ค.62 จ้านวน 1 รายการ         5,400.00        5,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไอคิวโอเอ โซลูชั่น บจ. ไอคิวโอเอ โซลูชั่น คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด
เสนอราคาต้่าสุด

เลขที่
อด

0032.301/0
11/2562

ลว. 8 ม.ค. 62

T


