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1 ค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาผล งานSolar roof 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง นางบัวทิพย์ ดรจันแดง นางบัวทิพย์ ดรจันแดง ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / - ลงวันท่ี 30 ต.ค. 2563

2 ค่าจ้างเหมาทาสีและฝ้ารอบห้องประชุม 6,425.00 6,425.00 เฉพาะเจาะจง นายค่าพันธ์ ศรีสอาด นายค่าพันธ์ ศรีสอาด ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1972 ลงวันท่ี 30 ต.ค. 2563

3 ซ้ือน่้ายาท่าความสะอาดพ้ืน 16,228.05 16,228.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท สไมลคลีนแอนด์ซัพพลายส์ บริษัท สไมลคลีนแอนด์ซัพพลายส์ ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1996 ลงวันท่ี 30 ต.ค. 2563

4 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ ขม-7919 2,080.00 2,080.00 เฉพาะเจาะจง อู่ปานเพ็ชรเซอร์วิส อู่ปานเพ็ชรเซอร์วิส ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1962 ลงวันท่ี 29 ต.ค. 2563

5 วัสดุวิทยาศาสตร์(คลอรีนน่้า) 6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดับบลิว พานิช(2001) บริษัท เอ ดับบลิว พานิช(2001) ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1970 ลงวันท่ี 29 ต.ค. 2563

6 อะไหล่เคร่ือง Arm Lead 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง เวิลด์เมดอีควิปเม้นท์ เวิลด์เมดอีควิปเม้นท์ ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.305 / 1964 ลงวันท่ี 29 ต.ค. 2563

7 จ้างถ่ายเอกสารประจ่าเดือน ต.ค.63 16,912.00 16,912.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟ้าก็อปป้ี ร้านฟ้าก็อปป้ี ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1954 ลงวันท่ี 28 ต.ค. 2563

8 วัสดุงานบ้านงานครัว(ไม้กวาดดอกหญ้า) 960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง นายสมปอง ลาพรมมา นายสมปอง ลาพรมมา ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1958 ลงวันท่ี 28 ต.ค. 2563

9 วัสดุบริโภค(ข้าวสาร) ต.ค.63 6,250.00 6,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอุมดมชัย 3 ร้านอุมดมชัย 3 ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1952 ลงวันท่ี 28 ต.ค. 2563

10 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน ประจ่าเดือน ก.ย.63 749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที (มหาชน) บริษัท ทีโอที (มหาชน) ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1944 ลงวันท่ี 27 ต.ค. 2563

11 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ประจ่าเดือน ก.ย.63 749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที (มหาชน) บริษัท ทีโอที (มหาชน) ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1944 ลงวันท่ี 27 ต.ค. 2563

12 ค่าไฟฟ้า สระประทีป ประจ่าเดือน ต.ค. 63 3,348.24 3,348.24 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่าเภอเสิงสาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่าเภอเสิงสาง ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / - ลงวันท่ี 26 ต.ค. 2563

13 ค่าจ้างเหมาท่าประตูหน้าต่างห้องประชุมศูนย์คุณภาพ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสถียร ศรีหามาตย์ นายเสถียร ศรีหามาตย์ ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1932 ลงวันท่ี 26 ต.ค. 2563

14 ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ ประจ่าเดือน ต.ค.63 2,887.93 2,887.93 เฉพาะเจาะจง บริษัท เรียลมูฟ บริษัท เรียลมูฟ ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1936 ลงวันท่ี 26 ต.ค. 2563

15 ค่าบริการโทรศัพมือถือ 21 หมายเลข ประจ่าเดือน ก.ย.63 9,672.80 9,672.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1940 ลงวันท่ี 26 ต.ค. 2563

16 ค่าบริการโทรศัพมือถือ 23 หมายเลข ประจ่าเดือน ต.ค.63 10,429.83 10,429.83 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1938 ลงวันท่ี 26 ต.ค. 2563

17 ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ 088-5812051 ส.ค.-ต.ค.63 2,887.93 2,887.93 เฉพาะเจาะจง บริษัท เรียลมูฟ บริษัท เรียลมูฟ ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1936 ลงวันท่ี 26 ต.ค. 2563

18 วัสดุก่อสร้าง ต.ค.63 2,223.46 2,223.46 เฉพาะเจาะจง หจก.พีทีรวมอุปกรณ์ หจก.พีทีรวมอุปกรณ์ ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1928 ลงวันท่ี 22 ต.ค. 2563

19 วัสดุส่านักงาน(ตรางยาง) 4,750.00 4,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟ้าก็อปป้ี ร้านฟ้าก็อปป้ี ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1824 ลงวันท่ี 22 ต.ค. 2563

20 พานพุ่ม 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอ้วน ร้านอ้วน ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / - ลงวันท่ี 20 ต.ค. 2563

21 วัสดุงานบ้านงานครัว(แก๊สหุงต้ม) 840.00 840.00 เฉพาะเจาะจง นางอุทาพร ใหญ่กระโกท นางอุทาพร ใหญ่กระโกท ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1894 ลงวันท่ี 19 ต.ค. 2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2563

(ช่ือหน่วยงาน) โรงพยาบาลเสิงสาง
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22 ค่าจ้างเหมาท่าเอกสารคัดกรอง 51,991.00 51,991.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟ้าก็อปป้ี ร้านฟ้าก็อปป้ี ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1896 ลงวันท่ี 19 ต.ค. 2563

23 วัสดุงานบ้านงานครัว 933.00 933.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม บริษัท ดูโฮม ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1898 ลงวันท่ี 19 ต.ค. 2563

24 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน(แก๊ส) 840.00 840.00 เฉพาะเจาะจง นางอุทาพร ใหญ่กระโกท นางอุทาพร ใหญ่กระโกท ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1894 ลงวันท่ี 19 ต.ค. 2563

25 ซ้ือสต๊ิกเกอร์ต่อเน่ือง 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอร์ พร้ินเทค แอนด์เลเบ้ิล บริษัท โมเดอร์ พร้ินเทค แอนด์เลเบ้ิล ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1892 ลงวันท่ี 19 ต.ค. 2563

26 วัสดุบริโภค 17-23 19,437.00 19,437.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภาพ ต้นกระโทก นางสุภาพ ต้นกระโทก ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1882 ลงวันท่ี 16 ต.ค. 2563

27 ค่าจ้างเหมาซ่อมกระเบ้ือง 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง นายประดิษฐ์ แสนกุดเลาะ นายประดิษฐ์ แสนกุดเลาะ ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1872 ลงวันท่ี 15 ต.ค. 2563

28 วัสดุส่านักงาน 7,611.00 7,611.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม บริษัท ดูโฮม ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1874 ลงวันท่ี 15 ต.ค. 2563

29 วัสดุงานบ้านงานครัว 7,044.00 7,044.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โดมเซ็นเตอร์พ้อยท์ บริษัท โดมเซ็นเตอร์พ้อยท์ ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1880 ลงวันท่ี 15 ต.ค. 2563

30 วัสดุบริโภค 2,932.00 2,932.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร บริษัท สยามแม็คโคร ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1878 ลงวันท่ี 15 ต.ค. 2563

31 วัสดุก่อสร้าง ต.ค.63 16,226.00 16,226.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม บริษัท ดูโฮม ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1876 ลงวันท่ี 15 ต.ค. 2563

32 ค่าอบแก๊สเคร่ืองมือแพทย์ ก.ย.63 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลปักธงชัย โรงพยาบาลปักธงชัย ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / - ลงวันท่ี 14 ต.ค. 2563

33 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เคร่ืองส่ารองไฟฟ้า UPS) 11,556.00 11,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ่ากัด บริษัท เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ่ากัด ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1862 ลงวันท่ี 14 ต.ค. 2563

34 วัสดุคอมพิวเตอร์(แบตเตอร่ีUPS) 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ่ากัด บริษัท เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ่ากัด ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1866 ลงวันท่ี 14 ต.ค. 2563

35 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(จอคอมพิวเตอร์) 3,959.00 3,959.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ่ากัด บริษัท เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ่ากัด ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1864 ลงวันท่ี 14 ต.ค. 2563

36 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 160.50 160.50 เฉพาะเจาะจง ขวัญชัยสยาม ขวัญชัยสยาม ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1870 ลงวันท่ี 14 ต.ค. 2563

37 พวงมาลารัชการท่ี 9 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช่อผกา เสิงสาง ร้านช่อผกา เสิงสาง ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / - ลงวันท่ี 13 ต.ค. 2563

38 วัสดุส่านักงาน(กระดาษ) 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นาฟสเตช่ันเนอร่ี จ่ากัด บริษัท นาฟสเตช่ันเนอร่ี จ่ากัด ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1854 ลงวันท่ี 12 ต.ค. 2563

39 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เคร่ืองส่ารองไฟฟ้า UPS) 1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ่ากัด บริษัท เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ่ากัด ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1860 ลงวันท่ี 12 ต.ค. 2563

40 วัสดุงานบ้านงานครัว(ถุงขยะ) 24,750.00 24,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สไมลคลีนแอนด์ซัพพลายส์ บริษัท สไมลคลีนแอนด์ซัพพลายส์ ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1858 ลงวันท่ี 12 ต.ค. 2563

41 วัสดุงานบ้านงานครัว(น่้ายาถูพ้ืน+น่้ายาล้างจาน) 21,733.84 21,733.84 เฉพาะเจาะจง บริษัท สไมลคลีนแอนด์ซัพพลายส์ บริษัท สไมลคลีนแอนด์ซัพพลายส์ ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1856 ลงวันท่ี 12 ต.ค. 2563

42 วัสดุบริโภค 10-16 ต.ค.63 18,240.00 18,240.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภาพ ต้นกระโทก นางสุภาพ ต้นกระโทก ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / - ลงวันท่ี 8 ต.ค. 2563

43 ค่าจ้างซ่อมแอร์ห้องศูนย์คุณภาพ 535.00 535.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสองพ่ีน้องแอร์ ร้านสองพ่ีน้องแอร์ ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1826 ลงวันท่ี 8 ต.ค. 2563

44 ค่าจ้างเหมาซ่อมแอร์ ห้องคลอด 1,177.00 1,177.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสองพ่ีน้องแอร์ ร้านสองพ่ีน้องแอร์ ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1828 ลงวันท่ี 8 ต.ค. 2563

45 ค่าจ้างเหมาซ่อมแอร์ ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสองพ่ีน้องแอร์ ร้านสองพ่ีน้องแอร์ ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1824 ลงวันท่ี 8 ต.ค. 2563
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46 ค่าจ้างเหมาซ่อมแอร์ ห้องพิเศษ เอกสิทธ์ิ 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสองพ่ีน้องแอร์ ร้านสองพ่ีน้องแอร์ ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1830 ลงวันท่ี 8 ต.ค. 2563

47 ค่าจ้างเหมาซ่อมแอร์ ห้องชันสูตร 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสองพ่ีน้องแอร์ ร้านสองพ่ีน้องแอร์ ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1820 ลงวันท่ี 8 ต.ค. 2563

48 ค่าจ้างเหมาซ่อมแอร์ ห้องพขร. 535.00 535.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสองพ่ีน้องแอร์ ร้านสองพ่ีน้องแอร์ ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1818 ลงวันท่ี 8 ต.ค. 2563

49 วัสดุส่านักงาน 1,558.00 1,558.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม บริษัท ดูโฮม ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1848 ลงวันท่ี 8 ต.ค. 2563

50 วัสดุเช้ือเพลิง 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมคอเปอเรช่ัน บริษัท ปิโตรเลียมคอเปอเรช่ัน ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1846 ลงวันท่ี 8 ต.ค. 2563

51 วัสดุงานบ้านงานครัว(กระดาษช่าระ) 26,697.04 26,697.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ บริษัท กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1842 ลงวันท่ี 8 ต.ค. 2563

52 ค่าไฟฟ้า บ้านพัก ประจ่าเดือน ก.ย.2563 56,683.68 56,683.68 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่าเภอเสิงสาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่าเภอเสิงสาง ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / - ลงวันท่ี 7 ต.ค. 2563

53 ค่าไฟฟ้า ส่านักงาน ประจ่าเดือน ก.ย.2563 291,131.53 291,131.53 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่าเภอเสิงสาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่าเภอเสิงสาง ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / - ลงวันท่ี 7 ต.ค. 2563

54 ค่าไปรษณีย์ประจ่าเดือน ก.ย.63 2,382.00 2,382.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ไปรษณีย์ไทย สาขาเสิงสาง บจ.ไปรษณีย์ไทย สาขาเสิงสาง ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / - ลงวันท่ี 7 ต.ค. 2563

55 ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ ขก-1937 1,470.00 1,470.00 เฉพาะเจาะจง อู่ปานเพ็ชรเซอร์วิส อู่ปานเพ็ชรเซอร์วิส ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1816 ลงวันท่ี 7 ต.ค. 2563

56 จ้างท่าสติกเกอร์ติดปกสมุด 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นวนอาร์ต นวนอาร์ต ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1812 ลงวันท่ี 7 ต.ค. 2563

57 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองน่ึงไฟฟ้า 10,027.97 10,027.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท น่าวิวัฒน์การช่าง(1992) บริษัท น่าวิวัฒน์การช่าง(1992) ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.302 / 1814 ลงวันท่ี 7 ต.ค. 2563

58 ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ กบ-7608 27,350.00 27,350.00 เฉพาะเจาะจง อู่ปานเพ็ชรเซอร์วิส อู่ปานเพ็ชรเซอร์วิส ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1804 ลงวันท่ี 6 ต.ค. 2563

59 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องศูนย์คุณภาพ 29,170.00 29,170.00 เฉพาะเจาะจง นายค่าพันธ์ ศรีสอาด นายค่าพันธ์ ศรีสอาด ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1802 ลงวันท่ี 6 ต.ค. 2563

60 วัสดุเช้ือเพลิง 1-15 ต.ค.63 47,580.00 47,580.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเสิงสาง จ่ากัด สหกรณ์การเกษตรเสิงสาง จ่ากัด ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1808 ลงวันท่ี 6 ต.ค. 2563

61 วัสดุคอมพิวเตอร์(เคร่ืองส่ารองไฟ) 7,704.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ่ากัด บริษัท เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ่ากัด ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1800 ลงวันท่ี 5 ต.ค. 2563

62 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(ไฟเพดาน) 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขวัญชัยอิเล็คทริคแอนด์ไลท์ต้ิง หจก.ขวัญชัยอิเล็คทริคแอนด์ไลท์ต้ิง ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1792 ลงวันท่ี 5 ต.ค. 2563

63 วัสดุคอมพิวเตอร์(อะไหล่ซ่อมคอมพิวเตอร์) 12,305.00 12,305.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ่ากัด บริษัท เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ่ากัด ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1796 ลงวันท่ี 5 ต.ค. 2563

64 วัสดุคอมพิวเตอร์(อะไหล่ซ่อมคอมพิวเตอร์) 10,511.00 10,511.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ่ากัด บริษัท เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ่ากัด ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1798 ลงวันท่ี 5 ต.ค. 2563

65 ตู้เหล็กล้ินชัก 3 ช้ัน 3,490.00 3,490.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต่ายเฟอร์นิเจอร์ ร้านต่ายเฟอร์นิเจอร์ ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1782 ลงวันท่ี 2 ต.ค. 2563

66 วัสดุทันตกรรม 3,252.80 3,252.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 0208 ลงวันท่ี 2 ต.ค. 2563

67 ค่าจ้างเหมาท่าฟันปลอม 4,515.40 4,515.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ้านฟันโคราช จ่ากัด บริษัท บ้านฟันโคราช จ่ากัด ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.305 / 2006 ลงวันท่ี 2 ต.ค. 2563

68 วัสดุการเกษตร(อาหารปลา) 850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร ร้านพัฒนาการเกษตร ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1784 ลงวันท่ี 2 ต.ค. 2563

69 วัสดุไฟฟ้า(หม้อแปลง) 422.65 422.65 เฉพาะเจาะจง ร้านแสวงอะไหล่ โทรทัศน์-เคร่ืองเย็น ร้านแสวงอะไหล่ โทรทัศน์-เคร่ืองเย็น ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1788 ลงวันท่ี 2 ต.ค. 2563
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70 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน ประจ่าเดือน พ.ย.63 1,819.00 1,819.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเป้ิลที อินเตอร์เน็ต บริษัท ทริปเป้ิลที อินเตอร์เน็ต ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1786 ลงวันท่ี 2 ต.ค. 2563

71 ซ่อมยานพาหนะ ยค-802 (เปล่ียนมอเตอร์เฟืองยกกระจก) 1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง อู่ปานเพ็ชรเซอร์วิส อู่ปานเพ็ชรเซอร์วิส ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1764 ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2563

72 น่้ายาท่าความสะอาดผ้า 13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ บริษัท กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ ราคาต่่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 1762 ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2563
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1 Epson Pronter Lbp6230 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ราคาต่ าสุด ท่ี นม 0032.301 / 4488 ลงวันท่ี 28 พ.ย. 2563

2 ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ 088-5812051 พ.ย.63 961.93 961.93 เฉพาะเจาะจง บริษัท เรียลมูฟ บริษัท เรียลมูฟ ราคาต่ าสุด ท่ี นม 0032.301 / 2168 ลงวันท่ี 26 พ.ย. 2563

3 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ต.ค.63 749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที (มหาชน) บริษัท ทีโอที (มหาชน) ราคาต่ าสุด ท่ี นม 0032.301 / 2158 ลงวันท่ี 25 พ.ย. 2563

4 ค่าจ้างเหมาทาสีห้อง 1,575.00 1,575.00 เฉพาะเจาะจง นายค าพันธ์ ศรีสอาด นายค าพันธ์ ศรีสอาด ราคาต่ าสุด ท่ี นม 0032.301 / 2142 ลงวันท่ี 24 พ.ย. 2563

5 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กบ-7608 3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง อู่ปานเพ็ชรเซอร์วิส อู่ปานเพ็ชรเซอร์วิส ราคาต่ าสุด ท่ี นม 0032.301 / 2131 ลงวันท่ี 23 พ.ย. 2563

6 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ ผก-2793 4,070.00 4,070.00 เฉพาะเจาะจง อู่ปานเพ็ชรเซอร์วิส อู่ปานเพ็ชรเซอร์วิส ราคาต่ าสุด ท่ี นม 0032.301 / 2122 ลงวันท่ี 18 พ.ย. 2563

7 วัสดุบริโภค วันท่ี 21-27 พ.ย.63 18,981.00 18,981.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภาพ ต้นกระโทก นางสุภาพ ต้นกระโทก ราคาต่ าสุด ท่ี นม 0032.301 / - ลงวันท่ี 18 พ.ย. 2563

8 ค่าจ้างเหมาเปล่ียนรางน้ าและร้ือหลังคา 8,830.00 8,830.00 เฉพาะเจาะจง นายประดิษฐ์ แสนกุดเลาะ นายประดิษฐ์ แสนกุดเลาะ ราคาต่ าสุด ท่ี นม 0032.301 / 2104 ลงวันท่ี 17 พ.ย. 2563

9 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบน้ าประปา 3,705.00 3,705.00 เฉพาะเจาะจง นายประดิษฐ์ แสนกุดเลาะ นายประดิษฐ์ แสนกุดเลาะ ราคาต่ าสุด ท่ี นม 0032.301 / 2106 ลงวันท่ี 17 พ.ย. 2563

10 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 3,370.50 3,370.50 เฉพาะเจาะจง ร้านสองพ่ีน้องแอร์ ร้านสองพ่ีน้องแอร์ ราคาต่ าสุด ท่ี นม 0032.301 / 2108 ลงวันท่ี 17 พ.ย. 2563

11 ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ ขท-577 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง อู่ปานเพ็ชรเซอร์วิส อู่ปานเพ็ชรเซอร์วิส ราคาต่ าสุด ท่ี นม 0032.301 / 2102 ลงวันท่ี 17 พ.ย. 2563

12 ซ้ือกระดาษส านักงาน 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นาฟสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท นาฟสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาต่ าสุด ท่ี นม 0032.301 / 2086 ลงวันท่ี 11 พ.ย. 2563

13 ค่าคู่มือจัดกิจกรรมโครงการสร้างเสริม EQ 9,200.00 9,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟ้าก็อปป้ี ร้านฟ้าก็อปป้ี ราคาต่ าสุด ท่ี นม 0032.301 / 2064 ลงวันท่ี 10 พ.ย. 2563

14 ค่าจ้างเหมาอ่านภาพเอกซเรย์ 33,500.00 33,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีดี โฟร์ จ ากัด บริษัท จีดี โฟร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด ท่ี นม 0032.302 / 2066 ลงวันท่ี 10 พ.ย. 2563

15 ค่าซ่อมรถยนต์ ผก-2793 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอสเจไฮไฟ ร้าน เอสเจไฮไฟ ราคาต่ าสุด ท่ี นม 0032.301 / 2068 ลงวันท่ี 10 พ.ย. 2563

16 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 8,874.00 8,874.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม บริษัท ดูโฮม ราคาต่ าสุด ท่ี นม 0032.301 / 2070 ลงวันท่ี 10 พ.ย. 2563

17 ค่าอบแก๊สเคร่ืองมือแพทย์ ต.ค.63 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลปักธงชัย โรงพยาบาลปักธงชัย ราคาต่ าสุด ท่ี นม 0032.301 / - ลงวันท่ี 9 พ.ย. 2563

18 ค่าเก็บขยะมูลฝอย ก.ย.62-ต.ค.63 3,360.00 3,360.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลต าบลเสิงสาง เทศบาลต าบลเสิงสาง ราคาต่ าสุด ท่ี นม 0032.301 / - ลงวันท่ี 9 พ.ย. 2563

19 ค่าตรวจสุขภาพโรงพยาบาลมหาราช 11,700.00 11,700.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ราคาต่ าสุด ท่ี นม 0032.301 / - ลงวันท่ี 9 พ.ย. 2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2563

(ช่ือหน่วยงาน) โรงพยาบาลเสิงสาง

วันท่ี  1 - 30  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 (1)



ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

 หรือจัดจ้าง 

(บาท)

 ราคากลาง

 (บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และ

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก 

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

20 ค่าจ้างอ่านสไลด์มะเร็งปากมดลูก 24,255.00 24,255.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลแล็บ ปากช่อง เซ็นทรัลแล็บ ปากช่อง ราคาต่ าสุด ท่ี นม 0032.305 / 2004 ลงวันท่ี 9 พ.ย. 2563

21 ค่าจ้างเหมาขนขยะอันตราย 11,640.00 11,640.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ราคาต่ าสุด ท่ี นม 0032.301 / 2050 ลงวันท่ี 9 พ.ย. 2563

22 ค่าจ้างเหมาขนขยะติดเช้ือ 25,570.00 25,570.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ราคาต่ าสุด ท่ี นม 0032.301 / 2048 ลงวันท่ี 9 พ.ย. 2563

23 ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ นค-7113 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง อู่ปานเพ็ชรเซอร์วิส อู่ปานเพ็ชรเซอร์วิส ราคาต่ าสุด ท่ี นม 0032.301 / 2044 ลงวันท่ี 9 พ.ย. 2563

24 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ ขท-577 1,470.00 1,470.00 เฉพาะเจาะจง อู่ปานเพ็ชรเซอร์วิส อู่ปานเพ็ชรเซอร์วิส ราคาต่ าสุด ท่ี นม 0032.301 / 2042 ลงวันท่ี 9 พ.ย. 2563

25 วัสดุบริโภค วันท่ี 14-20 พ.ย.63 18,753.00 18,753.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภาพ ต้นกระโทก นางสุภาพ ต้นกระโทก ราคาต่ าสุด ท่ี นม 0032.301 / - ลงวันท่ี 9 พ.ย. 2563

26 ซ้ือวัสดุงานก่อสร้าง 12,213.00 12,213.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม บริษัท ดูโฮม ราคาต่ าสุด ท่ี นม 0032.301 / 2036 ลงวันท่ี 6 พ.ย. 2563

27 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 8,672.00 8,672.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โดมเซ็นเตอร์พ้อยท์ บริษัท โดมเซ็นเตอร์พ้อยท์ ราคาต่ าสุด ท่ี นม 0032.301 / 2032 ลงวันท่ี 6 พ.ย. 2563

28 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5,983.00 5,983.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร บริษัท สยามแม็คโคร ราคาต่ าสุด ท่ี นม 0032.301 / 2034 ลงวันท่ี 6 พ.ย. 2563

29 วัสดุชันสูตร 21,840.00 21,840.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ราคาต่ าสุด ท่ี นม 0032.302 / 0692 ลงวันท่ี 5 พ.ย. 2563

30 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ประจ าเดือน พ.ย.63 1,819.00 1,819.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเป้ิลที อินเตอร์เน็ต บริษัท ทริปเป้ิลที อินเตอร์เน็ต ราคาต่ าสุด ท่ี นม 0032.301 / 2026 ลงวันท่ี 5 พ.ย. 2563

31 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ธ.ค.63-ม.ค.64 1,498.00 1,498.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเป้ิลที อินเตอร์เน็ต บริษัท ทริปเป้ิลที อินเตอร์เน็ต ราคาต่ าสุด ท่ี นม 0032.301 / 2030 ลงวันท่ี 5 พ.ย. 2563

32 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กบ-7608 6,206.00 6,206.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชซีคิว 1995 หจก.โคราชซีคิว 1995 ราคาต่ าสุด ท่ี นม 0032.301 / 2002 ลงวันท่ี 4 พ.ย. 2563

33 ค่าบริการ BMS Hosxp Activation รายปี 2564 26,125.00 26,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกเมดิคอลซอฟต์แวร์ จ ากัด บริษัท บางกอกเมดิคอลซอฟต์แวร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด ท่ี นม 0032.301 / 2014 ลงวันท่ี 4 พ.ย. 2563

34 ระบบกล้องสแกนอุณหภูมิ 256,800.00 256,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทเกอร์ซอฟท์ จ ากัด บริษัท ไทเกอร์ซอฟท์ จ ากัด ราคาต่ าสุด ท่ี นม 0032.301 / 16/2 ลงวันท่ี 2 พ.ย. 2563



แบบ สขร. 1

ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินท่ีจัดซื้อ

 หรือจัดจาง 

(บาท)

ราคากลาง 

(บาท)

วิธีซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคา ที่ตกลงซ้ือหรือจาง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก โดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 คาไฟฟาบานพักโรงพยาบาลเสิงสาง ธ.ค.63 200,395.28 200,395.28 เฉพาะเจาะจง การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเสิงสาง การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเสิงสาง ราคาต่ําสุด ท่ี นม 0032.301 / - ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2563

2 คาไฟฟาบานพักโรงพยาบาลเสิงสาง ธ.ค.63 45,675.55 45,675.55 เฉพาะเจาะจง การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเสิงสาง การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเสิงสาง ราคาต่ําสุด ท่ี นม 0032.301 / - ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2563

3 คาโทรศัพทพ้ืนฐาน 1,158.01 1,158.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที (มหาชน) บริษัท ทีโอที (มหาชน) ราคาต่ําสุด ท่ี นม 0032.301 / 2452 ลงวันท่ี 29 ธ.ค. 2563

4 คาจางเหมาดูแลสวน สระประทีป 4,480.00 4,480.00 เฉพาะเจาะจง นายทองสุข ศรีชํานิ นายทองสุข ศรีชํานิ ราคาต่ําสุด ท่ี นม 0032.301 / 2438 ลงวันท่ี 26 ธ.ค. 2563

5 คาโทรศัพทพ้ืนฐาน 749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด ราคาต่ําสุด ท่ี นม 0032.301 / 2440 ลงวันท่ี 26 ธ.ค. 2563

6 คาน้ํามัน 16 ธ.ค.2563-31 ธ.ค. 2563 69,780.00 69,780.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรเสิงสาง จํากัด สหกรณการเกษตรเสิงสาง จํากัด ราคาต่ําสุด ท่ี นม 0032.301 / 2434 ลงวันท่ี 26 ธ.ค. 2563

7 วัสดุซอมบํารุง 3,643.35 3,643.35 เฉพาะเจาะจง หจก.ยงสวัสดิ์เคหะภัณฑ หจก.ยงสวัสดิ์เคหะภัณฑ ราคาต่ําสุด ท่ี นม 0032.301 / 2432 ลงวันท่ี 26 ธ.ค. 2563

8 คาจางเหมาสูบสิ่งปฎิกูล 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสงคการ นิบุญทํา นายสงคการ นิบุญทํา ราคาตํ่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 2412 ลงวันท่ี 25 ธ.ค. 2563

9 ซื้อวัสดุบริโภค 2-8 ม.ค.64 18,924.00 18,924.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภาพ ตนกระโทก นางสุภาพ ตนกระโทก ราคาต่ําสุด ท่ี นม 0032.301 / 2422 ลงวันท่ี 25 ธ.ค. 2563

10 คาจางสูบสิ่งปฏิกูล 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสงคการ นิบุญทํา นายสงคการ นิบุญทํา ราคาตํ่าสุด ท่ี นม 0032.301 / 2396 ลงวันท่ี 25 ธ.ค. 2563

11 ซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรตั้งโตะ 17,446.00 17,446.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค พี ฤทธวิชญชัย เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด บริษัท เค พี ฤทธวิชญชัย เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาต่ําสุด ท่ี นม 0032.301 / 2392 ลงวันท่ี 25 ธ.ค. 2563

12 น้ําดื่ม 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานมีชัย รานมีชัย ราคาต่ําสุด ท่ี นม 0032.301 / 2418 ลงวันท่ี 25 ธ.ค. 2563

13 คาจางทําปาย 4,540.00 4,540.00 เฉพาะเจาะจง นวนอารต นวนอารต ราคาต่ําสุด ท่ี นม 0032.301 / 2394 ลงวันท่ี 25 ธ.ค. 2563

14 วัสดุซอมบํารุง 160.50 160.50 เฉพาะเจาะจง หจก.พีทีรวมอุปกรณ หจก.พีทีรวมอุปกรณ ราคาต่ําสุด ท่ี นม 0032.301 / 2420 ลงวันท่ี 25 ธ.ค. 2563

15 น้ําดื่ม 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานมีชัย รานมีชัย ราคาต่ําสุด ท่ี นม 0032.301 / 2418 ลงวันท่ี 25 ธ.ค. 2563

16 ซื้อวัสดุบริโภค 26 ธ.ค.63-1 ม.ค.64 20,976.00 20,976.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภาพ ตนกระโทก นางสุภาพ ตนกระโทก ราคาต่ําสุด ท่ี นม 0032.301 / - ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2563

17 คาจางเหมาปรับปรุงที่จอดรถฉุกเฉิน รพ.สต.โคกนอย 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประดิษฐ แสนกุดเลาะ นายประดิษฐ แสนกุดเลาะ ราคาต่ําสุด ท่ี นม 0032.301 / 2382 ลงวันท่ี 24 ธ.ค. 2563

18 ไมกวาด 1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง รานศรีทองไมกวาด รานศรีทองไมกวาด ราคาต่ําสุด ท่ี นม 0032.301 / 2388 ลงวันท่ี 24 ธ.ค. 2563

19 เวชภัณฑยา 3,040.00 3,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ ฟารมาซูติคอล แมนูเฟคเจอร่ิง จํากัด บรษิัท แอดวานซ ฟารมาซูติคอล แมนูเฟคเจอร่ิง จํากัด ราคาต่ําสุด ท่ี นม 0032.303 / 2364 ลงวันท่ี 24 ธ.ค. 2563

20 ซื้อออกซเิจนเหลว 41,020.59 41,020.59 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไคนีติคส แอคเซี่ยม จํากัด บริษัท ไคนีติคส แอคเซี่ยม จํากัด ราคาต่ําสุด ท่ี นม 0032.301 / 2390 ลงวันท่ี 24 ธ.ค. 2563

21 คาจางทําประตูเหล็กก้ันทางเขาตึก 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประดิษฐ แสนกุดเลาะ นายประดิษฐ แสนกุดเลาะ ราคาต่ําสุด ท่ี นม 0032.301 / 2376 ลงวันท่ี 23 ธ.ค. 2563

22 คาจางเหมาทําเอกสารแบบฟอรมผูปวย 67,410.00 67,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มั่นคงหลง บริษัท มั่นคงหลง ราคาต่ําสุด ท่ี นม 0032.301 / 2380 ลงวันท่ี 23 ธ.ค. 2563

23 วัสดุการแพทย 34,500.00 34,500.00 เฉพาะเจาะจง เนชั่นแนล เฮลแคร ซิสเท็มส เนชั่นแนล เฮลแคร ซิสเท็มส ราคาต่ําสุด ท่ี นม 0032.305 / 1947 ลงวันท่ี 23 ธ.ค. 2563

24 คาจางเหมาทําอาหารเบาหวาน 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกัญญา คุตรสูตร นางกัญญา คุตรสูตร ราคาต่ําสุด ท่ี นม 0032.301 / 2372 ลงวันท่ี 23 ธ.ค. 2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน  ธันวาคม 2563

(ชื่อหนวยงาน) โรงพยาบาลเสิงสาง

วันท่ี  1 - 31  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563 (1)



25 คาเคร่ืองอานและแปลงสัญญาณเอกซเรย เดือน พ.ย.63 33,500.00 33,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีดี โฟร จํากัด บริษัท จีดี โฟร จํากัด ราคาต่ําสุด ท่ี นม 0032.301 / 2378 ลงวันท่ี 23 ธ.ค. 2563

26 คาซอมมอเตอรไซต-รปภ 920.00 920.00 เฉพาะเจาะจง รานเสนหยนต รานเสนหยนต ราคาต่ําสุด ท่ี นม 0032.301 / 2360 ลงวันท่ี 22 ธ.ค. 2563

27 คาจางถายเอกสาร เดือน ธ.ค.63 3,720.00 3,720.00 เฉพาะเจาะจง รานฟาก็อปป รานฟาก็อปป ราคาต่ําสุด ท่ี นม 0032.301 / 2362 ลงวันท่ี 22 ธ.ค. 2563

28 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 13,680.59 13,680.59 เฉพาะเจาะจง บริษัท สไมลคลีนแอนดซัพพลายส บริษัท สไมลคลีนแอนดซัพพลายส ราคาต่ําสุด ท่ี นม 0032.301 / 2358 ลงวันท่ี 22 ธ.ค. 2563

29 ซื้อวัสดุสํานักงาน 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นาฟสเตชั่นเนอรี่ จํากัด บริษัท นาฟสเตชั่นเนอรี่ จํากัด ราคาต่ําสุด ท่ี นม 0032.301 / 2352 ลงวันท่ี 22 ธ.ค. 2563

30 คาจางซอมเคร่ืองปรับอากาศ 3,959.00 3,959.00 เฉพาะเจาะจง รานสองพ่ีนอง รานสองพ่ีนอง ราคาต่ําสุด ท่ี นม 0032.301 / 2344 ลงวันท่ี 21 ธ.ค. 2563

31 คาจางซอมเคร่ืองปรับอากาศ 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง รานสองพ่ีนอง รานสองพ่ีนอง ราคาต่ําสุด ท่ี นม 0032.301 / 2346 ลงวันท่ี 21 ธ.ค. 2563

32 คาบริการอินเตอรเน็ต ก.พ.64 สระประทีป 749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปลที อินเตอรเน็ต บริษัท ทริปเปลที อินเตอรเน็ต ราคาต่ําสุด ท่ี นม 0032.301 / 2348 ลงวันท่ี 21 ธ.ค. 2563

33 คาบริการอินเตอรเน็ต ม.ค.64 749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปลที อินเตอรเน็ต บริษัท ทริปเปลที อินเตอรเน็ต ราคาต่ําสุด ท่ี นม 0032.301 / 2348 ลงวันท่ี 21 ธ.ค. 2563

34 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 7,836.00 7,836.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โดมเซน็เตอรพอยท บริษัท โดมเซ็นเตอรพอยท ราคาต่ําสุด ท่ี นม 0032.301 / 2316 ลงวันท่ี 16 ธ.ค. 2563

35 ซื้อโทรศัพทตั้งโตะ 4,758.00 4,758.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร บริษัท สยามแม็คโคร ราคาต่ําสุด ท่ี นม 0032.301 / 2320 ลงวันท่ี 16 ธ.ค. 2563

36 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 3,207.00 3,207.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร บริษัท สยามแม็คโคร ราคาต่ําสุด ท่ี นม 0032.301 / 2318 ลงวันท่ี 16 ธ.ค. 2563

37 ซื้อวัสดุงานกอสราง 6,788.00 6,788.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม บริษัท ดูโฮม ราคาต่ําสุด ท่ี นม 0032.301 / 2312 ลงวันท่ี 16 ธ.ค. 2563

38 ซื้อวัสดุสํานักงาน 7,534.00 7,534.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม บริษัท ดูโฮม ราคาต่ําสุด ท่ี นม 0032.301 / 2314 ลงวันท่ี 16 ธ.ค. 2563

39 ซื้อตรายาง 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง รานฟาก็อปป รานฟาก็อปป ราคาต่ําสุด ท่ี นม 0032.301 / 2294 ลงวันท่ี 15 ธ.ค. 2563

40 ซื้อวัสดุบริโภค 19-25 ธ.ค.63 14,022.00 14,022.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภาพ ตนกระโทก นางสุภาพ ตนกระโทก ราคาต่ําสุด ท่ี นม 0032.301 / - ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2563

41 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 6,441.00 6,441.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม บริษัท ดูโฮม ราคาต่ําสุด ท่ี นม 0032.301 / 2300 ลงวันท่ี 15 ธ.ค. 2563

42 ซื้อวัสดุสํานักงาน 121.00 121.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม บริษัท ดูโฮม ราคาต่ําสุด ท่ี นม 0032.301 / 2298 ลงวันท่ี 15 ธ.ค. 2563

43 คาไฟฟาบานพักโรงพยาบาลเสิงสาง พ.ย.63 46,700.95 46,700.95 เฉพาะเจาะจง การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเสิงสาง การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเสิงสาง ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / - ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2563

44 คาไฟฟาสํานักงานโรงพยาบาลเสิงสาง พ.ย.63 223,966.95 223,966.95 เฉพาะเจาะจง การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเสิงสาง การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเสิงสาง ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / - ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2563

45 คาจางซอมฝาเพดาน 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประดิษฐ แสนกุดเลาะ นายประดิษฐ แสนกุดเลาะ ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 2282 ลงวนัท่ี 9 ธ.ค. 2563

46 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 4,299.00 4,299.00 เฉพาะเจาะจง รานBellphone รานBellphone ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 2286 ลงวนัท่ี 9 ธ.ค. 2563

47 ซื้อหมอเกลือ 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง นางประนอม ปากกระโทก นางประนอม ปากกระโทก ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 2262 ลงวนัท่ี 8 ธ.ค. 2563

48 ซื้อการบูร 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง รานวิโรฒวิทยาภัณฑ รานวิโรฒวิทยาภัณฑ ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 2264 ลงวนัท่ี 8 ธ.ค. 2563

49 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 1-15ธ.ค.63 51,360.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรเสิงสาง จํากัด สหกรณการเกษตรเสิงสาง จํากัด ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 2268 ลงวนัท่ี 8 ธ.ค. 2563

50 ซื้อวัสดุกาซออกซิเยน 267.50 267.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท กาซแอนดคาสติ้ง จํากัด บริษัท กาซแอนดคาสติ้ง จํากัด ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 2266 ลงวนัท่ี 8 ธ.ค. 2563

51 เคร่ืองปรุงอาหาร 9,517.00 9,517.00 เฉพาะเจาะจง บริษัททวีกิจพลาซาบุรีรัมยจํากัด บริษัททวีกิจพลาซาบุรีรัมยจํากัด ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 2270 ลงวนัท่ี 8 ธ.ค. 2563

52 คาบริการอินเตอรเน็ต ม.ค.63 1,819.00 1,819.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปลที อินเตอรเน็ต บริษัท ทริปเปลที อินเตอรเน็ต ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 2258 ลงวนัท่ี 7 ธ.ค. 2563

53 คาบริการโทรศัพท 088-5812051 961.79 961.79 เฉพาะเจาะจง บริษัท เรียลมูฟ บริษัท เรียลมูฟ ราคาตํ่าสุด ที่ นม 0032.301 / 2260 ลงวนัท่ี 7 ธ.ค. 2563

54 คาจางเหมาขนขยะติดเชื้อ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจนสระบุรี หจก.ส.เรืองโรจนสระบุรี ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 2254 ลงวนัท่ี 7 ธ.ค. 2563



55 คาจางเหมาขนขยะติดเชื้อ 19,270.00 19,270.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจนสระบุรี หจก.ส.เรืองโรจนสระบุรี ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 2252 ลงวนัท่ี 7 ธ.ค. 2563

56 น้ําดื่ม 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานมีชัย รานมีชัย ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 2256 ลงวนัท่ี 7 ธ.ค. 2563

57 คาสงไปรษณียประจําเดือน พ.ย.63 1,213.00 1,213.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ไปรษณียไทย สาขาเสงิสาง บจ.ไปรษณียไทย สาขาเสิงสาง ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / - ลงวันที่ 4 ธ.ค. 2563

58 ซื้อน้ํามัน ขท-577 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ปมประยูรบริการ ปมประยูรบริการ ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 2234 ลงวนัท่ี 3 ธ.ค. 2563

59 ซื้อน้ํามัน ขม-7919 950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง ปมประยูรบริการ ปมประยูรบริการ ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 2236 ลงวนัท่ี 3 ธ.ค. 2563

60 ซื้อน้ํามัน ขก-1967 630.00 630.00 เฉพาะเจาะจง ปมประยูรบริการ ปมประยูรบริการ ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 2238 ลงวนัท่ี 3 ธ.ค. 2563

61 ซื้อน้ํามัน ขม-7919 430.00 430.00 เฉพาะเจาะจง ปมประยูรบริการ ปมประยูรบริการ ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 2240 ลงวนัท่ี 3 ธ.ค. 2563

62 ซื้อน้ํามัน ขท-577 470.00 470.00 เฉพาะเจาะจง ปมประยูรบริการ ปมประยูรบริการ ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 2242 ลงวนัท่ี 3 ธ.ค. 2563

63 ซื้อวัสดุบริโภค 5-11 ธันวาคม 63 19,722.00 19,722.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภาพ ตนกระโทก นางสุภาพ ตนกระโทก ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / - ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2563

64 ซื้ออุปกรณกลองวงจรปด 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค พี ฤทธวิชญชัย เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด บริษัท เค พี ฤทธวิชญชัย เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 2246 ลงวนัท่ี 3 ธ.ค. 2563

65 ซื้อหมึกปริ๊นเตอร 12,105.00 12,105.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจซี คอนเทค จํากัด บริษัท เจซี คอนเทค จํากัด ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 2244 ลงวนัท่ี 3 ธ.ค. 2563

66 คาตรวจวิเคราะหเลือด ต.ค.63 60,482.00 60,482.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.302 / - ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2563

67 วัสดุการแพทย 6,440.00 6,440.00 เฉพาะเจาะจง เอเซีย เมดิคอล เอเซีย เมดิคอล ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.305 / 1925 ลงวนัท่ี 3 ธ.ค. 2563

68 วัสดุการแพทย 5,980.00 5,980.00 เฉพาะเจาะจง พี.พี.เอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย พี.พี.เอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.305 / 1943 ลงวนัท่ี 3 ธ.ค. 2563

69 วัสดุการแพทย 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง เวิลดเมดอีควิปเมนท เวิลดเมดอีควิปเมนท ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.305 / 1945 ลงวนัท่ี 3 ธ.ค. 2563

70 วัสดุการแพทย 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง เอ็น ทีที มารเก็ตติ้ง เอ็น ทีที มารเก็ตติ้ง ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.305 / 1929 ลงวนัท่ี 3 ธ.ค. 2563

71 วัสดุการแพทย 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง เอเซีย เมดิคอล เอเซีย เมดิคอล ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.305 / 1927 ลงวนัท่ี 3 ธ.ค. 2563

72 วัสดุการแพทย 11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง พี.พี.เอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย พี.พี.เอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.305 / 1941 ลงวนัท่ี 3 ธ.ค. 2563

73 วัสดุการแพทย 24,802.80 24,802.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.305 / 1939 ลงวนัท่ี 3 ธ.ค. 2563

74 วัสดุการแพทย 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.305 / 1933 ลงวนัท่ี 3 ธ.ค. 2563

75 ซื้อสมุนไพร 270.00 270.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณิพา ชางจันทึก นางสาววรรณิพา ชางจันทึก ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 2248 ลงวนัท่ี 3 ธ.ค. 2563

76 ซื้อถานกระดุม 120.00 120.00 เฉพาะเจาะจง รานสหชัยอิเล็คโทรนิคส รานสหชัยอิเล็คโทรนิคส ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 2250 ลงวนัท่ี 3 ธ.ค. 2563

77 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 9,682.43 9,682.43 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติเชษฐ เอสพีอาร บริษัท กิตติเชษฐ เอสพีอาร ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 2232 ลงวนัท่ี 3 ธ.ค. 2563

78 โตะทํางาน 3 ฟุต 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานตายเฟอรนิเจอร รานตายเฟอรนิเจอร ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 2214 ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2563

79 วัสดุการแพทย 7,450.00 7,450.00 เฉพาะเจาะจง เนิรสซิ่ง โฮม เนิรสซ่ิง โฮม ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.305 / 1931 ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2563

80 เวชภัณฑยา 1,274.37 1,274.37 เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา (เมดิคปอบ) ซิลลิค ฟารมา (เมดิคปอบ) ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.303 / 2145 ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2563

81 เวชภัณฑยา 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็กซิม อินเตอรคอรปอรเรชั่น จํากัด บริษัท แม็กซิม อินเตอรคอรปอรเรชั่น จํากัด ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.303 / 2207 ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2563

82 เวชภัณฑยา 888.00 888.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีแมนฟารมมา จํากัด บริษัท ท.ีแมนฟารมมา จํากัด ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.303 / 2187 ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2563

83 เวชภัณฑยา 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปยน จํากัด บริษัท ยูโทเปยน จํากัด ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.303 / 2127 ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2563

84 เวชภัณฑยา 2,054.40 2,054.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร็ทเตอรมายบาซิน จํากัด บริษัท เกร็ทเตอรมายบาซิน จํากัด ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.303 / 2203 ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2563



85 เวชภัณฑยา 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทอง โอสถ จํากัด บริษัท ธงทอง โอสถ จํากัด ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.303 / 2181 ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2563

86 เวชภัณฑยา 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง
โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร

ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.303 / 2209 ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2563

87 เวชภัณฑยา 2,547.00 2,547.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลทตี้ มี จํากัด บริษัท เฮลทตี้ มี จํากัด ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.303 / 2213 ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2563

88 เวชภัณฑยา 3,240.00 3,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด บริษัท โปลิฟารม จํากัด ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.303 / 2175 ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2563

89 เวชภัณฑยา 2,310.00 2,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จํากัด บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จํากัด ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.303 / 2191 ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2563

90 เวชภัณฑยา 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.303 / 2171 ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2563

91 เวชภัณฑยา 302.04 302.04 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.303 / 2173 ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2563

92 เวชภัณฑยา 2,439.60 2,439.60 เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา (เมดิคปอบ) ซิลลิค ฟารมา (เมดิคปอบ) ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.303 / 2133 ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2563

93 เวชภัณฑยา 1,722.70 1,722.70 เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา (เมดิคปอบ) ซิลลิค ฟารมา (เมดิคปอบ) ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.303 / 2137 ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2563

94 เวชภัณฑยา 6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟารมายูติคอล จํากัด บริษัท แอตแลนติค ฟารมายูติคอล จํากัด ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.303 / 2201 ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2563

95 เวชภัณฑยา 99,429.75 99,429.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.303 / 2211 ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2563

96 เวชภัณฑยา 13,182.40 13,182.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.303 / 2141 ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2563

97 เวชภัณฑยา 99,429.75 99,429.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.303 / 2139 ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2563

98 เวชภัณฑยา 92,448.00 92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.303 / 2131 ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2563

99 เวชภัณฑยา 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.303 / 2157 ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2563

100 เวชภัณฑยา 19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเบ้ิล เมดิคอล จํากัด บริษัท เอเบ้ิล เมดิคอล จํากัด ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.303 / 2189 ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2563

101 เวชภัณฑยา 20,062.50 20,062.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.303 / 2157 ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2563

102 เวชภัณฑยา 12,378.00 12,378.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปยน จํากัด บริษัท ยูโทเปยน จํากัด ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.303 / 2147 ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2563

103 เวชภัณฑยา 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.303 / 2129 ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2563

104 เวชภัณฑยา 16,350.00 16,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตารแลบ บริษัท พาตารแลบ ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.303 / 2151 ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2563

105 เวชภัณฑยา 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ บริษัท มาสุ ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.303 / 2195 ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2563

106 เวชภัณฑยา 39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง วีอาร ซัพพอรต วีอาร ซัพพอรต ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.303 / 2177 ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2563

107 เวชภัณฑยา 20,400.00 20,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ.ีเอม.ฟารมาซี จํากัด บริษัท บ.ีเอม.ฟารมาซี จํากัด ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.303 / 2179 ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2563

108 เวชภัณฑยา 49,434.00 49,434.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.303 / 2135 ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2563

109 เวชภัณฑยา 6,240.00 6,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปยน จํากัด บริษัท ยูโทเปยน จํากัด ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.303 / 2149 ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2563

110 เวชภัณฑยา 5,760.00 5,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปยน จํากัด บริษัท ยูโทเปยน จํากัด ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.303 / 2147 ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2563

111 เวชภัณฑยา 5,760.00 5,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปยน จํากัด บริษัท ยูโทเปยน จํากัด ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.303 / 2147 ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2563

112 เวชภัณฑยา 43,848.60 43,848.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิตสติกส จํากัด บริษัท ดทีแฮลม เคลเลอร โลจิตสติกส จํากัด ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.303 / 2169 ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2563

113 เวชภัณฑยา 9,930.00 9,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล บรษิัท เอสพีเอส เมดิคอล ราคาตํ่าสุด ที่ นม 0032.303 / 2205 ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2563

114 เวชภัณฑยา 48,700.00 48,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด บรษิัท ไบโอจีนีเทค จํากัด ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.303 / 2161 ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2563



115 เวชภัณฑยา 51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด บรษิัท ไบโอจีนีเทค จํากัด ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.303 / 2163 ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2563

116 เวชภัณฑยา 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จํากัด บริษัท ไบโอวาลิส จํากัด ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.303 / 2193 ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2563

117 เวชภัณฑยา 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตารแลบ บริษัท พาตารแลบ ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.303 / 2153 ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2563

118 เวชภัณฑยา 2,471.70 2,471.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.303 / 2143 ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2563

119 เวชภัณฑยา 2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิตสติกส จํากัด บริษัท ดทีแฮลม เคลเลอร โลจิตสติกส จํากัด ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.303 / 2167 ลงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2563
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1 คาอาหารผูปวย 30 ม.ค.-5 ก.พ.64 17,043.00 17,043.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภาพ ตนกระโทก นางสุภาพ ตนกระโทก ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / - ลงวันที่ 30 ม.ค. 2564

2 เครื่องขัดพื้น 18 นิ้ว 39,911.00 39,911.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขวัญชัยอิเล็คทริคแอนดไลทติ้ง หจก.ขวัญชัยอิเล็คทริคแอนดไลทติ้ง ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 0470 ลงวันที่ 29 ม.ค. 2564

3 ตูเย็น 14.1 คิว 15,900.00 15,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบุญศิรโิกลบอล1974จํากัด บริษัทบุญศิริโกลบอล1974จํากัด ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 0468 ลงวันที่ 29 ม.ค. 2564

4 ตูเย็น 2 ประตู 22 คิว 32,900.00 32,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบุญศิรโิกลบอล1974จํากัด บริษัทบุญศิริโกลบอล1974จํากัด ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 0466 ลงวันที่ 29 ม.ค. 2564

5 ตูเย็น 2 ประตู 22 คิว 32,900.00 32,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบุญศิรโิกลบอล1974จํากัด บริษัทบุญศิริโกลบอล1974จํากัด ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 0464 ลงวันที่ 29 ม.ค. 2564

6 คาจางถายเอกสาร 15,892.00 15,892.00 เฉพาะเจาะจง รานฟาก็อปป รานฟาก็อปป ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 0474 ลงวันที่ 29 ม.ค. 2564

7 ตูเย็น 5.2 คิว 4,990.00 4,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบุญศิรโิกลบอล1974จํากัด บริษัทบุญศิริโกลบอล1974จํากัด ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 0562 ลงวันที่ 29 ม.ค. 2564

8 เครื่องวัดอุณหภูมิรางกาย 24,750.00 24,750.00 เฉพาะเจาะจง ธนกิจเภสัช ธนกิจเภสัช ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.305 / 0442 ลงวันที่ 28 ม.ค. 2564

9 คาจางทําหลังคาที่ลางมือ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายคําพันธ ศรีสอาด นายคําพันธ ศรีสอาด ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 0402 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2564

10 คาบริการอินเตอรเน็ต พ.ย.-ธ.ค.63 19,046.00 19,046.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 0414 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2564

11 คาบริการโทรศัพทมือถือ 23 เบอร ธ.ค.63-ม.ค.64 22,003.62 22,003.62 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค บรษิัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 0418 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2564

12 คาจางทําปาย 2,280.00 2,280.00 เฉพาะเจาะจง นวนอารต นวนอารต ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 0406 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2564

13 คาอินเตอรเน็ต 19,046.00 19,046.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 0414 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2564

14 คาฟลมติดโทรศัพท 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง รานBellphone รานBellphone ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 0416 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2564

15 คาวิเคราะหเลอืด ประจําเดือน กรกฏาคม 2563 65,326.00 65,326.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.302 / - ลงวันที่ 25 ม.ค. 2564

16 คาตรวจวิเคราะหเลือด ประจําเดือน สิงหาคม 63 86,659.00 86,659.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.302 / - ลงวันที่ 25 ม.ค. 2564

17 คาตรวจวิเคราะห ประจําเดือน สิงหาคม 63 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยวทิยาศาสตรการแพยที9่ ศูนยวิทยาศาสตรการแพยที9่ ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.302 / - ลงวันที่ 25 ม.ค. 2564

18 คาตรวจวิเคราะห ประจําเดือน กันยายน 63 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยวทิยาศาสตรการแพยที9่ ศูนยวิทยาศาสตรการแพยที9่ ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.302 / - ลงวันที่ 25 ม.ค. 2564

19 แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร 1,338.00 1,338.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชซีคิว 1995 หจก.โคราชซีคิว 1995 ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 0362 ลงวันที่ 25 ม.ค. 2564

20 คาอาหารผูปวย 23-29 ม.ค.64 19,779.00 19,779.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภาพ ตนกระโทก นางสุภาพ ตนกระโทก ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / - ลงวันที่ 23 ม.ค. 2564

21 คาไฟฟาสระประทีป 2,739.82 2,739.82 เฉพาะเจาะจง การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเสิงสาง การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเสิงสาง ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / - ลงวันที่ 22 ม.ค. 2564

22 จางเหมาทําสมุดประจําตัวผูปวย 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง รานฟาก็อปป รานฟาก็อปป ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 0334 ลงวันที่ 22 ม.ค. 2564

23 จางทําที่แขวนขวดแอลกอฮอล 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวชิรวิทย โพธิ์ออน นายวชิรวิทย โพธิ์ออน ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 0204 ลงวันที่ 19 ม.ค. 2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มกราคม 2564

(ชื่อหนวยงาน) โรงพยาบาลเสิงสาง

วันท่ี  1 - 31  เดือน มกราคม 2564 



24 เกาอี้สํานักงาน 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง รานตายเฟอรนิเจอร รานตายเฟอรนิเจอร ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 0202 ลงวันที่ 19 ม.ค. 2564

25 คาจางเหมาทําที่แขวนขวดแอลกอฮอล 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวชิรวิทย โพธิ์ออน นายวชิรวิทย โพธิ์ออน ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 0204 ลงวันที่ 19 ม.ค. 2564

26 คาอินเตอรเน็ต 749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปลที อินเตอรเน็ต บริษัท ทริปเปลที อินเตอรเน็ต ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 0188 ลงวันที่ 18 ม.ค. 2564

27 วัสดุซอมบํารุง 936.25 936.25 เฉพาะเจาะจง หจก.พีทีรวมอุปกรณ หจก.พีทีรวมอุปกรณ ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 0184 ลงวันที่ 18 ม.ค. 2564

28 เกาอี้สํานักงาน 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง รานตายเฟอรนิเจอร รานตายเฟอรนิเจอร ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 0142 ลงวันที่ 15 ม.ค. 2564

29 เกาอี้สํานักงาน 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง รานตายเฟอรนิเจอร รานตายเฟอรนิเจอร ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 0144 ลงวันที่ 15 ม.ค. 2564

30 น้ําดื่ม 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานมีชัย รานมีชัย ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 0146 ลงวันที่ 15 ม.ค. 2564

31 ซื้อเครื่องกดเจลลางมือแบบเทาเหยียบ 12,666.00 12,666.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม บริษัท ดูโฮม ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 0156 ลงวันที่ 15 ม.ค. 2564

32 น้ําดื่ม 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานมีชัย รานมีชัย ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 0146 ลงวันที่ 15 ม.ค. 2564

33 วัสดุซอมบํารุง 4,191.19 4,191.19 เฉพาะเจาะจง หจก.ยงสวัสดิ์เคหะภัณฑ หจก.ยงสวัสดิ์เคหะภัณฑ ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 0152 ลงวันที่ 15 ม.ค. 2564

34 คาจางอบแกส เครื่องมือแพทย เดือน พ.ย.2563 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลปกธงชัย โรงพยาบาลปกธงชัย ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / - ลงวันที่ 14 ม.ค. 2564

35 วัสดุการแพทย 3,381.20 3,381.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.305 / 0122 ลงวันที่ 14 ม.ค. 2564

36 วัสดุบริโภค วันท่ี 16-22 ม.ค.64 16,701.00 16,701.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภาพ ตนกระโทก นางสุภาพ ตนกระโทก ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / - ลงวันที่ 13 ม.ค. 2564

37 คาจางเหมาทําเอกสารใบขอตรวจ 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มั่นคงหลง บริษัท มั่นคงหลง ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 0102 ลงวันที่ 13 ม.ค. 2564

38 ชุดลําโพงเครื่องเสียง 3,690.00 3,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮาส บริษัท สยามโกลบอลเฮาส ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 0412 ลงวันที่ 13 ม.ค. 2564

39 ตรายาง 2,840.00 2,840.00 เฉพาะเจาะจง รานฟาก็อปป รานฟาก็อปป ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 0082 ลงวันที่ 12 ม.ค. 2564

40 ตรายาง 3,940.00 3,940.00 เฉพาะเจาะจง รานฟาก็อปป รานฟาก็อปป ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 0084 ลงวันที่ 12 ม.ค. 2564

41 โทรศัพทมือถือ 4,990.00 4,990.00 เฉพาะเจาะจง รานBellphone รานBellphone ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 0086 ลงวันที่ 12 ม.ค. 2564

42 ซื้อโทรศัพทมือถือ-สระประทีป 4,990.00 4,990.00 เฉพาะเจาะจง รานBellphone รานBellphone ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 0088 ลงวันที่ 12 ม.ค. 2564

43 คาไปรษณีย ประจําเดือน ธันวาคม 63 2,865.00 2,865.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ไปรษณียไทย สาขาเสิงสาง บจ.ไปรษณียไทย สาขาเสิงสาง ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / - ลงวันที่ 11 ม.ค. 2564

44 ตูเอกสารลิ้นชัก 3 ชอง 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง รานตายเฟอรนิเจอร รานตายเฟอรนิเจอร ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 0072 ลงวันที่ 11 ม.ค. 2564

45 วัสดุทันตกรรม 4,150.00 4,150.00 เฉพาะเจาะจง ไดรว เด็นทั่ล อินคอรปอเรชั่น จํากัด ไดรว เด็นทั่ล อินคอรปอเรชั่น จํากัด ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.306 / 0074 ลงวันที่ 11 ม.ค. 2564

46 ซื้อพัดลมติดผนัง 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขวัญชัยอิเล็คทริคแอนดไลทติ้ง หจก.ขวัญชัยอิเล็คทริคแอนดไลทติ้ง ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 0064 ลงวันที่ 8 ม.ค. 2564

47 ซื้อพัดลมดูดอากาศ 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขวัญชัยอิเล็คทริคแอนดไลทติ้ง หจก.ขวัญชัยอิเล็คทริคแอนดไลทติ้ง ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 0066 ลงวันที่ 8 ม.ค. 2564

48 วัสดุทันตกรรม 321.00 321.00 เฉพาะเจาะจง P.C.dental Lab จํากัด P.C.dental Lab จํากัด ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.306 / 0062 ลงวันที่ 8 ม.ค. 2564

49 วัสดุทันตกรรม 321.00 321.00 เฉพาะเจาะจง P.C.dental Lab จํากัด P.C.dental Lab จํากัด ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.306 / 0060 ลงวันที่ 8 ม.ค. 2564

50 คาจางเหมาขนขยะอันตราย 28,730.00 28,730.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจนสระบุรี หจก.ส.เรืองโรจนสระบุรี ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 0044 ลงวันที่ 7 ม.ค. 2564

51 คาจางเหมาขนขยะติดเชื้อ 28,730.00 28,730.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจนสระบุรี หจก.ส.เรืองโรจนสระบุรี ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 0046 ลงวันที่ 7 ม.ค. 2564

52 คาจางเหมาวางระบบทอระบายอากาศ 19,880.00 19,880.00 เฉพาะเจาะจง นายประดิษฐ แสนกุดเลาะ นายประดิษฐ แสนกุดเลาะ ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 0042 ลงวันที่ 7 ม.ค. 2564



53 คาจางซอมยูนิตทันตกรรม 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง ศิริรัตน ซัพพลาย ศริิรัตน ซัพพลาย ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.306 / 0048 ลงวันที่ 7 ม.ค. 2564

54 คาจางซอมยูนิตทันตกรรม 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ซี แอนด พี เด็นทัลเซอรวิส ซ ีแอนด พี เด็นทัลเซอรวิส ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.306 / 0050 ลงวันที่ 7 ม.ค. 2564

55 ซื้อแกสหุงตม-สระประทีป 840.00 840.00 เฉพาะเจาะจง นางอุทาพร ใหญกระโกท นางอุทาพร ใหญกระโกท ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 0022 ลงวันที่ 6 ม.ค. 2564

56 ซื้อวัสดุสํานักงาน 16,259.00 16,259.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม บริษัท ดูโฮม ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 0028 ลงวันที่ 6 ม.ค. 2564

57 วัสดุบริโภค วันท่ี 9-15 ม.ค.64 16,587.00 16,587.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภาพ ตนกระโทก นางสุภาพ ตนกระโทก ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / - ลงวันที่ 5 ม.ค. 2564

58 คาจางเครื่องอานและแปลงสัญญาณเอกซเรย-ธ.ค.2563 33,500.00 33,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีดี โฟร จํากัด บริษัท จีดี โฟร จํากัด ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 0024 ลงวันที่ 3 ม.ค. 2564



แบบ สขร. 1

ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ

 หรือจัดจาง 

(บาท)

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคา ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือก โดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 ซื้อลําโพงหองประชุม    19,780.00       19,780.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็นทีไลทแอนซาวด รานเอ็นทีไลทแอนซาวด ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 0681 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2564

2 คาบริการไปรษณยี ม.ค.64      1,632.00        1,632.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ไปรษณียไทย สาขาเสิงสาง บจ.ไปรษณียไทย สาขาเสิงสาง ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / - ลงวันที่ 8 ก.พ. 2564

3 คาจางติดตงผามาน      6,688.00        6,688.00 เฉพาะเจาะจง รานเสิงสางผามาน รานเสิงสางผามาน ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 0664 ลงวันที่ 8 ก.พ. 2564

4 อาหารผูปวย    17,955.00       17,955.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภาพ ตนกระโทก นางสุภาพ ตนกระโทก ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / - ลงวันที่ 6 ก.พ. 2564

5 ตูเอกสารลิ้นชักบานกระจก 3 หลัง    17,700.00       17,700.00 เฉพาะเจาะจง รานตายเฟอรนิเจอร รานตายเฟอรนิเจอร ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 0622 ลงวันที่ 5 ก.พ. 2564

6 คาอบแกสเคร่ืองมือแพทย      7,200.00        7,200.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลปกธงชัย โรงพยาบาลปกธงชัย ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / - ลงวันที่ 2 ก.พ. 2564

7 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย ธ.ค.63    12,660.00       12,660.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.302 / - ลงวันที่ 2 ก.พ. 2564

8 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย ธ.ค.63         710.00           710.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.302 / - ลงวันที่ 2 ก.พ. 2564

9 คาเก็บขยะมูลฝอย ต.ค.63-ก.พ.64      1,400.00        1,400.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลตําบลเสิงสาง เทศบาลตําบลเสิงสาง ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / - ลงวันที่ 2 ก.พ. 2564

10 คาจางขนขยะอันตราย      5,120.00        5,120.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรอืงโรจนสระบุรี หจก.ส.เรอืงโรจนสระบุรี ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 0524 ลงวันที่ 2 ก.พ. 2564

11 คาจางเหมาขนขยะติดเชื้อ    24,130.00       24,130.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรอืงโรจนสระบุรี หจก.ส.เรอืงโรจนสระบุรี ราคาต่ําสุด ที่ นม 0032.301 / 0526 ลงวันที่ 2 ก.พ. 2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กุมภาพันธ 2564

(ชื่อหนวยงาน) โรงพยาบาลเสิงสาง

วันที่  1 - 28  เดือน กุมภาพันธ 2564 


