แบบ สขร. 1

ลําดับที่
(2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2562
(ชื่อหนวยงาน) โรงพยาบาลเสิงสาง
วันที่ 1 - 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 (1)
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จัดซื้อ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจาง (บาท) (บาท)
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสรุป
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(3)
คาจางกําจัดขยะติดเชื้อไปทําลาย
19,790.00
19,790.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจนสระบุรี
หจก.ส.เรืองโรจนสระบุรี
ราคาต่ําสุด
หจก.ส.เรืองโรจนสระบุรี
ราคาต่ําสุด
คาจางกําจัดอันตรายไปทําลาย
2,680.00
2,680.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจนสระบุรี
วัสดุงานบาน - งานครัว
43,350.00
43,350.00 เฉพาะเจาะจง บจ.สไมลคลีน แอนดซัพพลาย บจ.สไมลคลีน แอนดซัพพลาย ราคาต่ําสุด
วัสดุงานบาน - งานครัว
23,850.00
23,850.00 เฉพาะเจาะจง บจ.สไมลคลีน แอนดซัพพลาย บจ.สไมลคลีน แอนดซัพพลาย ราคาต่ําสุด
วัสดุงานบาน - งานครัว
17,508.74
17,508.74 เฉพาะเจาะจง บจ.สไมลคลีน แอนดซัพพลาย บจ.สไมลคลีน แอนดซัพพลาย ราคาต่ําสุด
ราคาต่ําสุด
วัสดุงานบาน - งานครัว
2,503.53
2,503.53 เฉพาะเจาะจง หจก.กิตติเชษฐ เอสพีอาร
หจก.กิตติเชษฐ เอสพีอาร
ราคาต่ําสุด
วัสดุงานบาน - งานครัว
27,527.36
27,527.36 เฉพาะเจาะจง หจก.กิตติเชษฐ เอสพีอาร
หจก.กิตติเชษฐ เอสพีอาร
วัสดุงานบาน - งานครัว
588.50
588.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขวัญชัย อิเล็คทริคแอนดไลทติ้ง หจก.ขวัญชัย อิเล็คทริคแอนดไลทติ้ง ราคาต่ําสุด
ราคาต่ําสุด
วัสดุสํานักงาน
7,534.00
7,534.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ดูโฮม (มหาชน)
บจ.ดูโฮม (มหาชน)
ราคาต่ําสุด
คาครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ
3,490.00
3,490.00 เฉพาะเจาะจง รานตายเฟอรนิเจอร
รานตายเฟอรนิเจอร
ราคาต่ําสุด
คาครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ
4,900.00
4,900.00 เฉพาะเจาะจง รานตายเฟอรนิเจอร
รานตายเฟอรนิเจอร
นายธีรพงษ จงพึ่งกลาง
ราคาต่ําสุด
คาอาหาร
20,680.00
20,680.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพงษ จงพึ่งกลาง
22,220.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพงษ จงพึ่งกลาง
นายธีรพงษ จงพึ่งกลาง
ราคาต่ําสุด
คาอาหาร
22,220.00
ราคาต่ําสุด
คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
420.00
420.00 เฉพาะเจาะจง นางอุทาพร ใหญกระโทก นางอุทาพร ใหญกระโทก
ราคาต่ําสุด
คาวัสดุงานบาน - งานครัว
1,500.00
1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระพงษ พิลาเป
นายวีระพงษ พิลาเป
ราคาต่ําสุด
คาจางเหมาอาหารผูปวย
1,500.00
1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางมวย ซายกระโทก
นางมวย ซายกระโทก
ราคาต่ําสุด
คาจางเหมาสูบสิ่งปฏิกูล
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสงคการ นิบุญทํา
นายสงคการ นิบุญทํา
ราคาต่ําสุด
คาจางเหมาซอมไมแบต
640.00
640.00 เฉพาะเจาะจง บจ.เดอะมอลลราชสีมา
บจ.เดอะมอลลราชสีมา
ราคาต่ําสุด
อุปกรณกีฬา
5,566.00
5,566.00 เฉพาะเจาะจง บจ.วี อารซี สปอรต
บจ.วี อารซี สปอรต
ราคาต่ําสุด
คาจางเหมาลางเครื่องปรับอากาศ
44,590.00
44,590.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดิ์สิทธิ์ หมูหาร
นายศักดิ์สิทธิ์ หมูหาร

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง
(10)
0032.301/3180 ลว 3 ก.ย.62
0032.301/3178 ลว 3 ก.ย.62
0032.301/2944 ลว 13 ส.ค.62
0032.301/3136 ลว 30 ส.ค.62
0032.301/3134 ลว 30 ส.ค.62
0032.301/3138 ลว 30 ส.ค.62
0032.301/3140 ลว 30 ส.ค.62
0032.301/3182 ลว 4 ก.ย.62
0032.301/3034 ลว 20 ส.ค.62
0032.301/2862 ลว 5 ส.ค.62
0032.301/2922 ลว 8 ส.ค.62
0032.301/3114 ลว 30 ส.ค.62
0032.301/3192 ลว 4 ก.ย.62
0032.301/3372 ลว 23 ก.ย.62
0032.301/3128 ลว 30 ส.ค.62
0032.301/3204 ลว 4 ก.ย.62
0032.301/3234 ลว 9 ก.ย.62
0032.301/1605 ลว 25 ก.พ.62
0032.301/0502 ลว 14 ก.พ.62
0032.301/3967 ลว 14 ส.ค.62

ลําดับที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง (บาท)
คาวัสดุงานบาน - งานครัว
2,996.00
คาจางซอมรถจักรยานยนต
690.00
คาจางเหมากําจัดสิ่งปฏิกูล
500.00
คาโทรศัพทพ
426.93
คาโทรศัพทพ
399.39
วัสดุงานบาน - งานครัว
350.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
500.00
คาจางเหมาทําปาย
400.00
วัสดุการแพทย
240,163.50
ครุภัณฑการแพทย
34,780.00
คาเวชภัณฑ
48,225.00
คาจางตรวจทางหองปฏิบัติการ
35,820.00
คาเวชภัณฑ
32,400.00
คาวัสดุวิทยาศาสตร
96,794.60
คาวัสดุเภสัชกรรม
47,250.00
คาวัสดุวิทยาศาสตร
22,000.00
คาเวชภัณฑ
5,600.00
คาวัสดุการแพทย
20,460.00
คาเวชภัณฑ
123,528.50
คาเวชภัณฑ
12,000.00
คาวัสดุเภสัชกรรม
24,000.00
คาวัสดุเภสัชกรรม
16,250.00
คาวัสดุการแพทย
111,986.20
คาวัสดุการแพทย
18,300.00
คาวัสดุสํานักงาน
12,000.00

ราคากลาง
(บาท)
2,996.00
690.00
500.00
426.93
399.39
350.00
500.00
400.00
240,163.50
34,780.00
48,225.00
35,820.00
32,400.00
96,794.60
47,250.00
22,000.00
5,600.00
20,460.00
123,528.50
12,000.00
24,000.00
16,250.00
111,986.20
18,300.00
12,000.00

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสรุป
เฉพาะเจาะจง บจ.เอ ดับบลิว พานิช
ราคาต่ําสุด
บจ.เอ ดับบลิว พานิช
เฉพาะเจาะจง รานเสนหยนต
ราคาต่ําสุด
รานเสนหยนต
เฉพาะเจาะจง นายสงคการ นิบุญทํา
ราคาต่ําสุด
นายสงคการ นิบุญทํา
เฉพาะเจาะจง บจ.แอดวานซไวรเลสเน็ตเวอรค บจ.แอดวานซไวรเลสเน็ตเวอรค ราคาต่ําสุด
เฉพาะเจาะจง บจ.แอดวานซไวรเลสเน็ตเวอรค บจ.แอดวานซไวรเลสเน็ตเวอรค ราคาต่ําสุด
เฉพาะเจาะจง สหชัยอีเล็คโทรนิคส
ราคาต่ําสุด
สหชัยอีเล็คโทรนิคส
เฉพาะเจาะจง บจ.พงษกิต
ราคาต่ําสุด
บจ.พงษกิต
เฉพาะเจาะจง นวนอารต
ราคาต่ําสุด
นวนอารต
เฉพาะเจาะจง บจ.ซิลลิคฟารมา
ราคาต่ําสุด
บจ.ซิลลิคฟารมา
เฉพาะเจาะจง บจ.แกรนด เมดิคอล
ราคาต่ําสุด
บจ.แกรนด เมดิคอล
เฉพาะเจาะจง บจ.โกลบอลฟารม
ราคาต่ําสุด
บจ.โกลบอลฟารม
เฉพาะเจาะจง บจ.อารไอเอ แลบบอราทอรี่ส บจ.อารไอเอ แลบบอราทอรี่ส
ราคาต่ําสุด
เฉพาะเจาะจง บจ.วิทยาศรม
ราคาต่ําสุด
บจ.วิทยาศรม
เฉพาะเจาะจง บจ.เมดิทอป
ราคาต่ําสุด
บจ.เมดิทอป
เฉพาะเจาะจง บจ.อัมรินทร มารเก็ตติ้ง
ราคาต่ําสุด
บจ.อัมรินทร มารเก็ตติ้ง
เฉพาะเจาะจง บจ.โฟรคิงสกรุป
ราคาต่ําสุด
บจ.โฟรคิงสกรุป
เฉพาะเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ราคาต่ําสุด
เฉพาะเจาะจง บจ.บอรเนียว
ราคาต่ําสุด
บจ.บอรเนียว
เฉพาะเจาะจง บจ.ยูโทเปยน
ราคาต่ําสุด
บจ.ยูโทเปยน
เฉพาะเจาะจง บจ.ธงทองโอสถ
บจ.ธงทองโอสถ
ราคาต่ําสุด
เฉพาะเจาะจง บจ.โมเดอรน พริ้นเทค แอนด เลเบิ้ล บจ.โมเดอรน พริ้นเทค แอนด เลเบิ้ล ราคาต่ําสุด
เฉพาะเจาะจง บจ.โคโลซาย
บจ.โคโลซาย
ราคาต่ําสุด
เฉพาะเจาะจง บจ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง
ราคาต่ําสุด
บจ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง
เฉพาะเจาะจง เดอะเบส ซัพพลาย
ราคาต่ําสุด
เดอะเบส ซัพพลาย
เฉพาะเจาะจง บจ.วีรพล โอเอ
ราคาต่ําสุด
บจ.วีรพล โอเอ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง
0032.301/3236 ลว 9 ก.ย.62
0032.301/3376 ลว 23 ก.ย.62
0032.301/3296 16 ก.ย.62
0032.301/3287/13 ก.ย.62
0032.301/3280 ลว 13 ก.ย.62
0032.301/3036 ลว 20 ส.ค.62
0032.301/3190 ลว 4 ก.ย.62
0032.301/2350 ลว 20 มิ.ย.62
0032.301/237 ลว 13 พ.ค.62
0032.305/241 ลว 7 พ.ค.62
0032.303/0677 ลว 29 เม.ย.62
0032.302/237 ลว 13 พ.ค.62
0032.303/0700 ลว 29 เม.ย.62
0032.302/156 ลว 5 เม.ย.62
0032.305/197 ลว 24 เม.ย.62
0032.302/232 ลว 13 พ.ค.62
0032.303/1178 ลว 2 มิ.ย.62
0032.305/170 ลว 15 ก.พ.62
0032.303/0695 ลว 29 เม.ย.62
0032.303/0693 ลว 18 เม.ย.62
0032.305/182 ลว 15 ก.พ.62
0032.303/1621 ลว 18 ก.ค.61
0032.305/209 ลว 3 เม.ย.62
0032.305/190 ลว 15 ก.พ.62
0032.301/3142 ลว 30 ส.ค.62

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

46 วัสดุยานพาหนะ
47 คาจางซอมรถยนต
48 คาจางซอมรถยนต
49 ครุภัณฑการแพทย
50 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
51 วัสดุเชือ้ เพลิงและหลอลื่น
52 วัสดุเชือ้ เพลิงและหลอลื่น
53 คาเวชภัณฑ
54 คาวัสดุชันสูตร
55 คาจางตรวจทางหองปฏิบัติการ
56 คาจางตรวจทางหองปฏิบัติการ
57 คาจางอาหารผูป วยเบาหวาน
58 วัสดุงานบาน - งานครัว
59 คาจางเหมาถายเอกสาร
60 คาวัสดุบริโภค
61 คาโทรศัพทพ
62 คาโทรศัพทพ
63 คาอินเตอรเน็ต
64 คาอินเตอรเน็ต
65 ปรับปรุงหลังคาหองเยี่ยมบาน
66 คาบริการอานภาพเอกซเรย
67 วัสดุกอสราง
68 วัสดุกอสราง
69 วัสดุไฟฟา
70 คาจางเหมาซอมเครื่องซักผา

วงเงินที่จัดซื้อ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
หรือจัดจาง (บาท) (บาท)
และราคาที่เสนอ
7,970.00
7,970.00 เฉพาะเจาะจง อูปานเพ็ชรเซอรวิส
2,080.00
2,080.00 เฉพาะเจาะจง อูปานเพ็ชรเซอรวิส
2,700.00
2,700.00 เฉพาะเจาะจง อูปานเพ็ชรเซอรวิส
53,000.00
53,000.00 เฉพาะเจาะจง สุภาวดีเมดิแคร
21,151.76
21,151.76 เฉพาะเจาะจง ขวัญชัยสยาม
56,160.00
56,160.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรเสิงสาง
62,960.00
62,960.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรเสิงสาง
244,550.00 244,550.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม
41,230.00
41,230.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย
1,200.00
1,200.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 9 นครราชสีมา
156,096.00 156,096.00 เฉพาะเจาะจง รพ.มหาราชนครราชสีมา
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวันทนา งามสูงเนิน
700.00
700.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศรี ภูมิสาคู
900.00
900.00 เฉพาะเจาะจง รานแฮปป
1,440.00
1,440.00 เฉพาะเจาะจง นางสุรีรัตน ฤทธิ์เดช
267.50
267.50 เฉพาะเจาะจง บจ.แอดวานซไวรเลสเน็ตเวอรค
8,764.37
8,764.37 เฉพาะเจาะจง บจ.แอดวานซไวรเลสเน็ตเวอรค
9,523.00
9,523.00 เฉพาะเจาะจง บจ.กสท โทรคมนาคม
9,523.00
9,523.00 เฉพาะเจาะจง บจ.กสท โทรคมนาคม
25,663.00
25,663.00 เฉพาะเจาะจง นายประดิษฐ แสนกุดเลาะ
29,000.00
29,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ทรานสเทค
5,473.05
5,473.05 เฉพาะเจาะจง หจก.ยงสวัสดิ์เคหะภัณฑ
1,350.00
1,350.00 เฉพาะเจาะจง บจ.เฮงเจริญโกอัพ
2,300.00
2,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชซีคิว 1995
4,776.48
4,776.48 เฉพาะเจาะจง บจ.เค เอช ที เซ็นทรัลซัพพลาย

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสรุป
อูปานเพ็ชรเซอรวิส
ราคาต่ําสุด
อูปานเพ็ชรเซอรวิส
ราคาต่ําสุด
ราคาต่ําสุด
อูปานเพ็ชรเซอรวิส
ราคาต่ําสุด
สุภาวดีเมดิแคร
ราคาต่ําสุด
ขวัญชัยสยาม
ราคาต่ําสุด
สหกรณการเกษตรเสิงสาง
ราคาต่ําสุด
สหกรณการเกษตรเสิงสาง
ราคาต่ําสุด
องคการเภสัชกรรม
ราคาต่ําสุด
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย
ราคาต่ําสุด
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 9 นครราชสีมา
ราคาต่ําสุด
รพ.มหาราชนครราชสีมา
ราคาต่ําสุด
นางวันทนา งามสูงเนิน
ราคาต่ําสุด
นายสมศรี ภูมิสาคู
ราคาต่ําสุด
รานแฮปป
ราคาต่ําสุด
นางสุรีรัตน ฤทธิ์เดช
บจ.แอดวานซไวรเลสเน็ตเวอรค ราคาต่ําสุด
บจ.แอดวานซไวรเลสเน็ตเวอรค ราคาต่ําสุด
บจ.กสท โทรคมนาคม
ราคาต่ําสุด
บจ.กสท โทรคมนาคม
ราคาต่ําสุด
ราคาต่ําสุด
นายประดิษฐ แสนกุดเลาะ
ราคาต่ําสุด
บจ.ทรานสเทค
ราคาต่ําสุด
หจก.ยงสวัสดิ์เคหะภัณฑ
ราคาต่ําสุด
บจ.เฮงเจริญโกอัพ
หจก.โคราชซีคิว 1995
ราคาต่ําสุด
บจ.เค เอช ที เซ็นทรัลซัพพลาย ราคาต่ําสุด

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง
0032.301/3078 ลว 22 ส.ค.62
0032.301/3094 ลว 26 ส.ค.62
0032.301/3112 ลว 29 ส.ค.62
0032.301/0102 ลว 9 ม.ค.62
0032.301/2830 ลว 31 ก.ค.62
0032.301/3218 ลว 5 ก.ย.62
0032.301/3220 ลว 5 ก.ย.62
0032.303/1016 ลว 29 พ.ค.62
0032.302/189 ลว 10 เม.ย.62
0032.302/185 ลว 10 เม.ย.62
0032.302/234 ลว 13 พ.ค.62
0032.301/3289 ลว 13 ก.ย.62
0032.301/3126 ลว 30 ส.ค.62
0032.301/3188 ลว 4 ก.ย.62
0032.301/3302 ลว 17 ก.ย.62
0032.301/3285 ลว 13 ก.ย.62
0032.301/3270 ลว 12 ก.ย.62
0032.301/3283 ลว 13 ก.ย.62
0032.301/3186 ลว 4 ก.ย.62
0032.301/3276 ลว 13 ก.ย.62
0032.301/2978 ลว 15 ส.ค.62
0032.301/2888 ลว 5 ส.ค.62
0032.301/3184 ลว 4 ก.ย.62
0032.301/3262 ลว 12 ก.ย.62
0032.301/3016 ลว 19 ส.ค.62

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

71 วัสดุอื่น(ขาแขวนทีว)ี
72 วัสดุการแพทย
73 คาเวชภัณฑ
74 คาเวชภัณฑ
75 คาเวชภัณฑ
76 คาวัสดุการแพทย
77 คาเวชภัณฑ
78 คาเวชภัณฑ
79 คาวัสดุการแพทย
80 คาเวชภัณฑ
81 คาวัสดุการแพทย
82 คาเวชภัณฑ
83 คาเวชภัณฑ
84 คาวัสดุทันตกรรม
85 คาเวชภัณฑ
86 คาบริการอานภาพเอกซเรย
87 คาเวชภัณฑ
88 คาเวชภัณฑ
89 คาวัสดุทันตกรรม
90 คาวัสดุการแพทย
91 คาวัสดุแตงกาย
92 คาวัสดุการแพทย
93 คาจางเหมาทําปาย
94 คาวัสดุสํานักงาน
95 คาจางซอมรถยนต

วงเงินที่จัดซื้อ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจาง (บาท) (บาท)
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสรุป
4,333.50
4,333.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขวัญชัย อิเล็คทริคแอนดไลทติ้ง หจก.ขวัญชัย อิเล็คทริคแอนดไลทติ้ง ราคาต่ําสุด
ราคาต่ําสุด
36,492.89
36,492.89 เฉพาะเจาะจง บจ.ไคนีติคส แอคเซี่ยม
บจ.ไคนีติคส แอคเซี่ยม
ราคาต่ําสุด
41,190.00
41,190.00 เฉพาะเจาะจง บจ.พร็อพเพอรตี้ เคมี
บจ.พร็อพเพอรตี้ เคมี
116,540.00 116,540.00 เฉพาะเจาะจง บจ.เซ็นทรัล โพลีเทรดดิ้ง
บจ.เซ็นทรัล โพลีเทรดิ้ง
ราคาต่ําสุด
13,910.00
13,910.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส บจ.ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส ราคาต่ําสุด
5,457.00
5,457.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส บจ.ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส ราคาต่ําสุด
ราคาต่ําสุด
22,000.00
22,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ธงทองโอสถ
บจ.ธงทองโอสถ
ราคาต่ําสุด
54,000.00
54,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ.พรอส ฟารมา
บจ.พรอส ฟารมา
ราคาต่ําสุด
7,600.00
7,600.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ชัยศิรเิ วชภัณฑ
บจ.ชัยศิรเิ วชภัณฑ
ราคาต่ําสุด
149,128.58 149,128.58 เฉพาะเจาะจง บจ.ซิลลิคฟารมา
บจ.ซิลลิคฟารมา
ราคาต่ําสุด
3,555.00
3,555.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ซิลลิคฟารมา
บจ.ซิลลิคฟารมา
3,480.00
3,480.00 เฉพาะเจาะจง บจ.โอสถ อินเตอร แลบบอราทอรี่ส บจ.โอสถ อินเตอร แลบบอราทอรี่ส ราคาต่ําสุด
ราคาต่ําสุด
34,000.00
34,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ.นิวฟารมา ประเทศไทย บจ.นิวฟารมา ประเทศไทย
ราคาต่ําสุด
2,375.40
2,375.40 เฉพาะเจาะจง บจ.พี ซี เด็นตัลแลป
บจ.พี ซี เด็นตัลแลป
ราคาต่ําสุด
6,840.00
6,840.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ดี ซี เอช ออริกา
บจ.ดี ซี เอช ออริกา
29,000.00
29,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ทรานสเทค
บจ.ทรานสเทค
ราคาต่ําสุด
บจ.เกรทเตอรมายบาซิน
ราคาต่ําสุด
20,800.80
20,800.80 เฉพาะเจาะจง บจ.เกรทเตอรมายบาซิน
164,699.80 164,699.80 เฉพาะเจาะจง บจ.ดี เค เอส เอช
บจ.ดี เค เอส เอช
ราคาต่ําสุด
บจ.ดี เค เอส เอช
ราคาต่ําสุด
40,440.65
40,440.65 เฉพาะเจาะจง บจ.ดี เค เอส เอช
บจ.ดี เค เอส เอช
ราคาต่ําสุด
100,993.02 100,993.02 เฉพาะเจาะจง บจ.ดี เค เอส เอช
ราคาต่ําสุด
184,825.00 184,825.00 เฉพาะเจาะจง บจ.รัตนาแอพแพเร็ลแคร
บจ.รัตนาแอพแพเร็ลแคร
ราคาต่ําสุด
24,950.00
24,950.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วีอารซัพพอรต
หจก.วีอารซัพพอรต
ราคาต่ําสุด
400.00
400.00 เฉพาะเจาะจง นวนอารต
นวนอารต
ราคาต่ําสุด
27,000.00
27,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ.คอมฟอรม ขอนแกน
บจ.คอมเฟอรม ขอนแกน
ราคาต่ําสุด
3,750.00
3,750.00 เฉพาะเจาะจง อูปานเพ็ชรเซอรวิส
อูปานเพ็ชรเซอรวิส

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง
0032.301/3214 ลว 5 ก.ย.62
0032.301/3206 ลว 4 ก.ย.62
0032.303/0723 ลว 29 เม.ย.62
0032.303/0888 ลว 22 พ.ค.62
0032.303/0704 ลว 29 เม.ย.62
0032.305/253 ลว 8 พ.ค.62
0032.303/1015 ลว 29 พ.ค.62
0032.303/1007 ลว 29 พ.ค.62
0032.305/201 ลว 24 เม.ย.62
0032.303/1003 ลว 29 พ.ค.62
0032.305/265 ลว 13 พ.ค.62
0032.303/0221 ลว 25 ก.พ.62
0032.303/0881 ลว 22 พ.ค.62
0032.306/2914 ลว 7 ส.ค.62
0032.303/0453 ลว 3 เม.ย.62
0032.301/3298 ลว 16 ก.ย.62
0032.303/0697 ลว 29 เม.ย.62
0032.303/0689 ลว 26 เม.ย.62
0032.306/0824 ลว 1 มี.ค.62
0032.305/257 ลว 8 พ.ค.62
0032.301/4457 ลว 20 พ.ย.61
0032.305/245 ลว 7 พ.ค.62
0032.301/3252 ลว 11 ก.ย.62
0032.301/2404 ลว 25 มิ.ย.62
0032.301/3334 ลว 18 ก.ย.62

ลําดับที่
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
คาจางซอมรถยนต
คาวัสดุยานพาหนะ
คาอินเตอรเน็ต
คาโทรศัพทพ
คาวัสดุงานบาน - งานครัว
คาวัสดุบริโภค
คาวัสดุงานบาน - งานครัว
คาวัสดุสํานักงาน
คาวัสดุสํานักงาน
คาวัสดุสํานักงาน
คาเวชภัณฑ
คาครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาวัสดุสํานักงาน
คาวัสดุบริโภค
คาวัสดุงานบาน - งานครัว
คาวัสดุบริโภค
คาจางเหมาเททางเดิน
คาจางเหมาติดติ้งรางน้ํา
คาวัสดุงานบาน - งานครัว
คาวัสดุงานบาน - งานครัว
จางเหมาทําสวน
คาวัสดุงานบาน - งานครัว
คาวัสดุอื่น
คาจางเหมาถายเอกสาร
คาอาหารผูปวย

วงเงินที่จัดซื้อ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจาง (บาท) (บาท)
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสรุป
ราคาต่ําสุด
2,580.00
2,580.00 เฉพาะเจาะจง อูปานเพ็ชรเซอรวิส
อูปานเพ็ชรเซอรวิส
ราคาต่ําสุด
680.00
680.00 เฉพาะเจาะจง อูปานเพ็ชรเซอรวิส
อูปานเพ็ชรเซอรวิส
ราคาต่ําสุด
856.00
856.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ที โอ ที
บจ.ที โอ ที
ราคาต่ําสุด
1,551.23
1,551.23 เฉพาะเจาะจง บจ.ที โอ ที
บจ.ที โอ ที
ราคาต่ําสุด
1,197.00
1,197.00 เฉพาะเจาะจง บจ.โดมเซ็นเตอรพอยท
บจ.โดมเซ็นเตอรพอยท
ราคาต่ําสุด
1,943.00
1,943.00 เฉพาะเจาะจง บจ.สยามแม็คโคร
บจ.สยามแม็คโคร
ราคาต่ําสุด
7,065.00
7,065.00 เฉพาะเจาะจง บจ.สยามแม็คโคร
บจ.สยามแม็คโคร
ราคาต่ําสุด
2,146.00
2,146.00 เฉพาะเจาะจง บจ.โดมเซ็นเตอรพอยท
บจ.โดมเซ็นเตอรพอยท
ราคาต่ําสุด
9,855.00
9,855.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ดูโฮม (มหาชน)
บจ.ดูโฮม (มหาชน)
ราคาต่ําสุด
399.00
399.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ดูโฮม (มหาชน)
บจ.ดูโฮม (มหาชน)
ราคาต่ําสุด
7,400.00
7,400.00 เฉพาะเจาะจง บจ.โปลิฟารม
บจ.โปลิฟารม
213,572.00 213,572.00 เฉพาะเจาะจง บจ.เค พี ฤทธิ์วิชชัย เอ็นจิเนียริ่ง บจ.เค พี ฤทธิ์วิชชัย เอ็นจิเนียริ่ง ราคาต่ําสุด
ราคาต่ําสุด
930.00
930.00 เฉพาะเจาะจง ยงสวัสดิ์เซ็นเตอร
ยงสวัสดิ์เซ็นเตอร
ราคาต่ําสุด
5,589.00
5,589.00 เฉพาะเจาะจง ยงสวัสดิ์เซ็นเตอร
ยงสวัสดิ์เซ็นเตอร
ราคาต่ําสุด
3,623.00
3,623.00 เฉพาะเจาะจง ยงสวัสดิ์เซ็นเตอร
ยงสวัสดิ์เซ็นเตอร
ราคาต่ําสุด
9,000.00
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิวเสก อุดมจิรโชติ
นายศิวเสก อุดมจิรโชติ
ราคาต่ําสุด
7,600.00
7,600.00 เฉพาะเจาะจง นายประดิษฐ แสนกุดเลาะ นายประดิษฐ แสนกุดเลาะ
ราคาต่ําสุด
6,890.00
6,890.00 เฉพาะเจาะจง นายประดิษฐ แสนกุดเลาะ นายประดิษฐ แสนกุดเลาะ
ราคาต่ําสุด
1,000.00
1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานตายเฟอรนิเจอร
รานตายเฟอรนิเจอร
ราคาต่ําสุด
1,180.00
1,180.00 เฉพาะเจาะจง สยามอีเล็คโทรนิคส
สยามอีเล็คโทรนิคส
ราคาต่ําสุด
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระ ซายกระโทก
นายวีระ ซายกระโทก
ราคาต่ําสุด
318.00
318.00 เฉพาะเจาะจง บจ.สยามโกลบอลเฮาท
บจ.สยามโกลบอลเฮาท
ราคาต่ําสุด
1,160.00
1,160.00 เฉพาะเจาะจง พัฒนาการเกษตร
พัฒนาการเกษตร
ราคาต่ําสุด
54,859.00
54,859.00 เฉพาะเจาะจง รานฟาก็อปป
รานฟาก็อปป
ราคาต่ําสุด
22,715.00
22,715.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพงษ จงพึ่งกลาง
นายธีรพงษ จงพึ่งกลาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง
0032.301/3076 ลว 22 ส.ค.62
0032.301/3030 ลว 20 ส.ค.62
0032.301/3310 ลว 17 ก.ย.62
0032.301/3308 ลว 17 ก.ย.62
0032.301/2866 ลว 5 ส.ค.62
0032.301/3132 ลว 30 ส.ค.62
0032.301/3124 ลว 30 ส.ค.62
0032.301/3130 ลว 30 ส.ค.62
0032.301/3122 ลว 30 ส.ค.62
0032.301/3158 ลว 2 ก.ย.62
0032.303/0921 ลว 27 พ.ค.62
0032.301/2514 ลว 3 ก.ค.62
0032.301/3208 ลว 4 ก.ย.62
0032.301/3212 ลว 5 ก.ย.62
0032.301/3176 ลว 3 ก.ย.62
0032.301/3314 ลว 17 ก.ย.62
0032.301/3274 ลว 13 ก.ย.62
0032.301/3272 ลว 13 ก.ย.62
0032.301/3294 ลว 16 ก.ย.62
0032.301/3216 ลว 5 ก.ย.62
0032.301/3402 ลว 25 ก.ย.62
0032.301/3362 ลว 20 ก.ย.62
0032.301/3306 ลว 17 ก.ย.62
0032.301/3378 ลว 23 ก.ย.62
0032.301/3282 ลว 11 ก.ย.62

ลําดับที่
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
หรือจัดจาง (บาท) (บาท)
และราคาที่เสนอ
คาอาหารผูปวย
23,815.00
23,815.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพงษ จงพึ่งกลาง
คาอาหารผูปวย
24,970.00
24,970.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพงษ จงพึ่งกลาง
คาจางเหมาถายเอกสาร
10,500.00
10,500.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพสมพงษการพิมพ
คาวัสดุงานบาน - งานครัว
16,480.00
16,480.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษติยาพาณิชย
คาครุภัณฑงานบาน - งานครัว
35,500.00
35,500.00 เฉพาะเจาะจง รานกฤษติยาพาณิชย
คาจางซอมรถยนต
2,270.00
2,270.00 เฉพาะเจาะจง อูปานเพ็ชรเซอรวิส
คาวัสดุงานบาน - งานครัว
2,509.15
2,509.15 เฉพาะเจาะจง หจก.ยงสวัสดิ์เคหะภัณฑ
คาวัสดุงานบาน - งานครัว
41,000.00
41,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนูญ แสงใส
คาวัสดุงานบาน - งานครัว
4,119.50
4,119.50 เฉพาะเจาะจง หจก.กิตติเชษฐ เอสพีอาร
คาวัสดุอื่น (คาลอ)
6,800.00
6,800.00 เฉพาะเจาะจง สหมิตร เมดิแคร
คาวัสดุไฟฟา
17,752.00
17,752.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ดูโฮม (มหาชน)
คาจางซอมตูแช
5,200.00
5,200.00 เฉพาะเจาะจง รานคอปเปอรเซอรวิส
คาวัสดุกอสราง
1,734.50
1,734.50 เฉพาะเจาะจง บจ.เฮงเจริญโกอัพ
คาวัสดุสํานักงาน
900.00
900.00 เฉพาะเจาะจง ยงสวัสดิ์เซ็นเตอร

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสรุป
ราคาต่ําสุด
นายธีรพงษ จงพึ่งกลาง
ราคาต่ําสุด
นายธีรพงษ จงพึ่งกลาง
ราคาต่ําสุด
โรงพิมพสมพงษการพิมพ
ราคาต่ําสุด
รานกฤษติยาพาณิชย
ราคาต่ําสุด
รานกฤษติยาพาณิชย
ราคาต่ําสุด
อูปานเพ็ชรเซอรวิส
ราคาต่ําสุด
หจก.ยงสวัสดิ์เคหะภัณฑ
ราคาต่ําสุด
นายมนูญ แสงใส
ราคาต่ําสุด
หจก.กิตติเชษฐ เอสพีอาร
ราคาต่ําสุด
สหมิตร เมดิแคร
ราคาต่ําสุด
บจ.ดูโฮม (มหาชน)
ราคาต่ําสุด
รานคอปเปอรเซอรวิส
ราคาต่ําสุด
บจ.เฮงเจริญโกอัพ
ราคาต่ําสุด
ยงสวัสดิ์เซ็นเตอร

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง
0032.301/3322 ลว 18 ก.ย.62
0032.301/3422 ลว 27 ก.ย.62
0032.301/3344 ลว 19 ก.ย.62
0032.301/3534 ลว 4 ต.ค.62
0032.301/3532 ลว 4 ต.ค.62
0032.301/3336 ลว 18 ก.ย.62
0032.301/3338 ลว 18 ก.ย.62
0032.301/3278 ลว 13 ก.ย.62
0032.301/3392 ลว 24 ก.ย.62
0032.301/3512 ลว 3 ต.ค.62
0032.301/3304 ลว 17 ก.ย.62
0032.301/3684 ลว 16 ต.ค.62
0032.301/3438 ลว 30 ก.ย.62
0032.301/3488 ลว 1 ต.ค.62

