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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
งานพัสดุ โรงพยาบาลกระสัง

วนัที ่31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

สขร1.

1 วสัดุงานบ้านงานครัว 7,300.00    7,300.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยเูอส ซัพพลาย อเมนิต้ี จ ากัด 7,300.00   บ.ยเูอส ซัพพลาย อเมนิต้ี จ ากัด 7,300.00   ราคาต  าสุด 1130 ลว. 1/3/2564

2 จ้างเหมาบริการติดต้ังประตูสแตนเลส 11,000.00  11,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายอรุณชัย บุญกลาง 11,000.00 นายอรุณชัย บุญกลาง 11,000.00  ราคาต  าสุด 1131 ลว. 1/3/2564

3 จ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยใน 1 27,000.00  27,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายสนม ฤทธิรั์มยื 27,000.00 นายสนม ฤทธิรั์มยื 27,000.00  ราคาต  าสุด 1132 ลว. 1/3/2564

4 สั งซ้ือกระดาษ A4 30,000.00  30,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอสช็อป 30,000.00 ร้านเอสช็อป 30,000.00  ราคาต  าสุด 1133 ลว. 1/3/2564

5 จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัรฑ์ยานพาหนะ 21,400.00  21,400.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แสงตะวนัฯ 21,400.00 บ.แสงตะวนัฯ 21,400.00  ราคาต  าสุด 1135 ลว. 1/3/2564

6 สั งซ้ือวสัดุอื นๆ 400.00       400.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุพัตรา ผ้าม่าน 400.00      ร้านสุพัตรา ผ้าม่าน 400.00      ราคาต  าสุด 1136 ลว. 1/3/2564

7 วสัดุก่อสร้าง 444.05       444.05      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธนาสิทธิ ์พาณิชย์ 444.05      หจก.ธนาสิทธิ ์พาณิชย์ 444.05      ราคาต  าสุด 1138 ลว. 4/3/2564

8 สั งซ้ือเตียงตรวจโรค 8,000.00    8,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไวท์เปเอร์ซัพพลาย 8,000.00   หจก.ไวท์เปเอร์ซัพพลาย 8,000.00   ราคาต  าสุด 1139 ลว. 4/3/2564

9 สั งซ้ือเครื องชั งน้ าหนักวดัส่วนสูง 13,800.00  13,800.00  วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไวท์เปเอร์ซัพพลาย 13,800.00 หจก.ไวท์เปเอร์ซัพพลาย 13,800.00  ราคาต  าสุด 1140 ลว. 4/3/2564

10 สั งซ้ือโปรเจคเตอร์ สสอ. 77,700.00  77,700.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยนูิต้ี ไอทีซีสเต็ม 77,700.00 บ.ยนูิต้ี ไอทีซีสเต็ม 77,700.00  ราคาต  าสุด 1141 ลว. 4/3/2564

11 สั งซ้ือชุดผู้ป่วย 31,250.00  31,250.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บ.อินเตอร์เทคเมดิคอล กรุ๊ป จ ากัด 31,250.00 บ.อินเตอร์เทคเมดิคอล กรุ๊ป จ ากัด31,250.00  ราคาต  าสุด 1142 ลว. 4/3/2564

12 สั งซ้ือผ้าปู+ปลอกหมอน ห้องพิเศษ 29,500.00  29,500.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บ.อินเตอร์เทคเมดิคอล กรุ๊ป จ ากัด 29,500.00 บ.อินเตอร์เทคเมดิคอล กรุ๊ป จ ากัด29,500.00  ราคาต  าสุด 1143 ลว. 4/3/2564

13 สั งจ้างเหมาบริการติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันรังสี 3,000.00    3,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นายบัณฑิต พูนทรัพย์ 3,000.00   นายบัณฑิต พูนทรัพย์ 3,000.00   ราคาต  าสุด 1144 ลว. 4/3/2564

14 สั งซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 32,100.00  32,100.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามยเูนี ยน 32,100.00 บ.สยามยเูนี ยน 32,100.00  ราคาต  าสุด 1145 ลว. 4/3/2564

15 สั งซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 12,540.00  12,540.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแสงตะวนั 12,540.00 ร้านแสงตะวนั 12,540.00  ราคาต  าสุด 1146 ลว. 4/3/2564

16 วสัดุงานบ้านงานครัว 9,800.00    9,800.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เนอจร์ บาลานซ์ 9,800.00   บ.เนอจร์ บาลานซ์ 9,800.00   ราคาต  าสุด 1147 ลว. 4/3/2564

17 สั งซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,275.00    3,275.00    วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเต็มที ดีไซน์ 3,275.00   ร้านเต็มที ดีไซน์ 3,275.00   ราคาต  าสุด 1148 ลว. 4/3/2564

18 สั .วือ้เครื องวดัความดันโลหิต 7,000.00    7,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค 7,000.00   บริษัท ซิลลิค 7,000.00   ราคาต  าสุด 1149 ลว. 4/3/2564

19 สั งซ้ือวสัดุก่อสร้าง 957.65       957.65      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธนาสิทธิ ์พาณิชย์ 957.65      หจก.ธนาสิทธิ ์พาณิชย์ 957.65      ราคาต  าสุด 1150 ลว. 4/3/2564

ผู้ทีไ่ดร้ับคัดเลือก/ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตผุลที่
คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคา / ราคาทีเ่สนอ



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
งานพัสดุ โรงพยาบาลกระสัง

วนัที ่31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

สขร1.

20 สั งจ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ กฉ8464 5,685.98    5,685.98    วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า พนมรุ้ง 5,685.98   บ.โตโยต้า พนมรุ้ง 5,685.98   ราคาต  าสุด 1151 ลว. 4/3/2564

21 สั งซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 8,415.56    8,415.56    วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านณยา 8,415.56   ร้านณยา 8,415.56   ราคาต  าสุด 1167 ลว. 5/3/2564

22 สั งซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 2,677.57    2,677.57    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย 2,677.57   หจก.เรืองแสงไทย 2,677.57   ราคาต  าสุด 1168 ลว. 5/3/2564

23 สั งซ้ือวสัดุก่อสร้าง 609.90       609.90      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธนาสิทธิ ์พาณิชย์ 609.90      หจก.ธนาสิทธิ ์พาณิชย์ 609.90      ราคาต  าสุด 1170 ลว. 5/3/2564

24 วสัดุส านักงาน 10,851.94  10,851.94  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านณยา 10,851.94 ร้านณยา 10,851.94  ราคาต  าสุด 1171 ลว. 5/3/2564

25 สั งจ่างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย 9,450.00    9,450.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นายภูทอง เจริญรัมย์ 9,450.00   นายภูทอง เจริญรัมย์ 9,450.00   ราคาต  าสุด 1172 ลว. 5/3/2564

26 สั งซ้ือน้ าดื ม 8,325.00    8,325.00    วิธีเฉพาะเจาะจง สายรุ้ง น้ าดื ม 8,325.00   สายรุ้ง น้ าดื ม 8,325.00   ราคาต  าสุด 1173 ลว. 5/3/2564

27 สั งจ้างเหมาบริการพนักงานงานจ่ายกลาง 7,650.00    7,650.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นายก าพล สายบุตร 7,650.00   นายก าพล สายบุตร 7,650.00   ราคาต  าสุด 1174 ลว. 5/3/2564

28 สั งเช่าเครื องถ่ายเอกสาร 4,387.50    4,387.50    วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเอ บุรีรัมย์ 4,387.50   บ.โอเอ บุรีรัมย์ 4,387.50   ราคาต  าสุด 1177 ลว. 8/3/2564

29 สั งซ้ือวสัดุก่อสร่าง 1,016.50    1,016.50    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธนาสิทธิ ์พาณิชย์ 1,016.50   หจก.ธนาสิทธิ ์พาณิชย์ 1,016.50   ราคาต  าสุด 1178 ลว. 8/3/2564

30 สั งซ้ือกระติกน้ าร้อน 5,370.00    5,370.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บุรีรัมยซั์พพลาย 5,370.00   บุรีรัมยซั์พพลาย 5,370.00   ราคาต  าสุด 1180 ลว. 8/3/2564

31 สั งจ้างสกรีนชุดชามสแตนเลส 1,125.00    1,125.00    วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเต็มที ดีไซน์ 1,125.00   ร้านเต็มที ดีไซน์ 1,125.00   ราคาต  าสุด 1181 ลว. 8/3/2564

32 สั งจ้างท าเบาะรองเตียงห้องพิเศษ W2 10,500.00  10,500.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุพัตตรา ผ้าม่าน 10,500.00 ร้านสุพัตตรา ผ้าม่าน 10,500.00  ราคาต  าสุด 1182 ลว. 8/3/2564

33 สั งจ้างค่าแรงปรับปรุงห้องน้ าคลินิกหมอครอบครัว 13,000.00  13,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ ขอเอิบกลาง 13,000.00 นายอดิศักด์ิ ขอเอิบกลาง 13,000.00  ราคาต  าสุด 1183 ลว. 8/3/2564

34 สั งซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 7,857.00 7,857.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ก้ าหมง เครื องครัว 7,857.00 บ.ก้ าหมง เครื องครัว 7,857.00 ราคาต  าสุด 1198 ลว. #######

35 สั งจ้างสกรีนตรา รพ. บนผ้าห่มผู้ป่วยห้องพเศษ 3,750.00      3,750.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเต็มที ดีไซน์ 3,750.00     ร้านเต็มที ดีไซน์ 3,750.00      ราคาต  าสุด 1199 ลว. #######

36 สั งซ้ือน้ าดื ม 1,750.00    1,750.00    วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านภูแพรน้ าดื ม 1,750.00   ร้านภูแพรน้ าดื ม 1,750.00   ราคาต  าสุด 1200 ลว. #######

37 จ้างออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย 100,000.00    100,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที ปรึกษาวศิวกรรมสิงแวดล้อม 100,000.00   บ.ที ปรึกษาวศิวกรรมสิงแวดล้อม 100,000.00   ราคาต  าสุด 1201 ลว. #######

38 สั งซ้ือวสัดุอื นๆ 4,429.80    4,429.80    วิธีเฉพาะเจาะจง สิริ อิเล็กทรอนิกส์ 4,429.80   สิริ อิเล็กทรอนิกส์ 4,429.80   ราคาต  าสุด 1202 ลว. #######

39 สั งจ้างเหมาบริการติดต้ังผ้าม่านกัน้เตียงผู้ป่วย W1 25,200.00  25,200.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พี แอนด์พีผ้าม่าน 25,200.00 ร้าน พี แอนด์พีผ้าม่าน 25,200.00  ราคาต  าสุด 1207 ลว. #######

เหตผุลที่
คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคา / ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับคัดเลือก/ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
งานพัสดุ โรงพยาบาลกระสัง

วนัที ่31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

สขร1.

40 สั งซ้ือโต๊ะพับขนาดเล็ก 3,400.00    3,400.00    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย ์เฟอร์นิเจอร์ 3,400.00   หจก.บุรีรัมย ์เฟอร์นิเจอร์ 3,400.00   ราคาต  าสุด 1208 ลว. #######

41 สั งจ้างท าป้ายไวนิล 700.00       700.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเต็มที ดีไซน์ 700.00      ร้านเต็มที ดีไซน์ 700.00      ราคาต  าสุด 1209 ลว. #######

42 สั งซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น 548.00       548.00      วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรกระสัง 548.00      สหกรณ์การเกษตรกระสัง 548.00      ราคาต  าสุด 1210 ลว. 12/3/2564

43 สั งซ้ือวสัดุงานบ้านงาครัว 1,498.00    1,498.00    วิธีเฉพาะเจาะจง สิริ อิเล็กทรอนิกส์ 1,498.00   สิริ อิเล็กทรอนิกส์ 1,498.00   ราคาต  าสุด 1211 ลว. 12/3/2564

44 สั งซ้ือวสัดุก่อสร้าง 2,038.35    2,038.35    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธนาสิทธิ ์พาณิชย์ 2,038.35   หจก.ธนาสิทธิ ์พาณิชย์ 2,038.35   ราคาต  าสุด 1223 ลว. 12/3/2564

45 สั งจ้างเหมาบริการเช่าเครื องนึ งไอน้ า 7,937.97    7,937.97    วิธีเฉพาะเจาะจง บ.น าววิฒัน์ 7,937.97   บ.น าววิฒัน์ 7,937.97   ราคาต  าสุด 1238 ลว. 12/3/2564

46 สั งจ้างขนยา้ยขยะติดเชือ้ไปเผาท าลาย 22,152.00  22,152.00  วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สเรืองโรจน์ 22,152.00 หจก.สเรืองโรจน์ 22,152.00  ราคาต  าสุด 1239 ลว. 12/3/2564

47 สั งซ้ือถุงขยะ 30,100.00  30,100.00  วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ลิโซ เทรดด้ิง 30,100.00 หจก.ลิโซ เทรดด้ิง 30,100.00  ราคาต  าสุด 1240 ลว. 12/3/2564

48 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื องวดัความดันโลหิต 13,700.00  13,700.00  วิธีเฉพาะเจาะจง เมดิคอลเซ็นเตอร์ 13,700.00 เมดิคอลเซ็นเตอร์ 13,700.00  ราคาต  าสุด 1241 ลว. 12/3/2564

49 สั งจ้างท าป้ายคลินิกหมอครอบครัว 6,500.00    6,500.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นายนครินทร์ หมื นกระโทก 6,500.00   นายนครินทร์ หมื นกระโทก 6,500.00   ราคาต  าสุด 1243 ลว. 12/3/2564

50 จ้างซ่อมอินฟูชั นปัม้ W2 16,600.00  16,600.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายมนตรี แซ่ต้ัน 16,600.00 นายมนตรี แซ่ต้ัน 16,600.00  ราคาต  าสุด 1244 ลว. 15/3/2564

51 สั งซ้ือครุภัรฑ์โฆษณาและเผยแพร่ TV "2 59,870.00  59,870.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บุรีรัมยซั์พพลาย 59,870.00 บุรีรัมยซั์พพลาย 59,870.00  ราคาต  าสุด 1263 ลว. 15/3/2564

52 สั งซ้ือครุภัรฑ์ส านักงาน พัดลมโคจร 16 นิว้ 7เครื อง 12,544.00  12,544.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเรือนทองการไฟฟ้า 12,544.00 ร้านเรือนทองการไฟฟ้า 12,544.00  ราคาต  าสุด 1264 ลว. 15/3/2564

53 สั งจ้างเหมาบริการติดต้ังผ้าม่านศูนยสุ์ขภาพชุมชน 17,441.00  17,441.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพีแอนด์พีผ้าม่าน 17,441.00 ร้านพีแอนด์พีผ้าม่าน 17,441.00  ราคาต  าสุด 1266 ลว. 15/3/2564

54 สั งจ้างเหมาบริการติดต้ังเครื องปรับอากาศ W2 13,500.00  13,500.00  วิธีเฉพาะเจาะจง Boss Air 13,500.00 Boss Air 13,500.00  ราคาต  าสุด 1267 ลว. 15/3/2564

55 สั งจ้างเหมาบริการซ่อมตู้เยน็ห้องเภสัชกรรม+ยา้ยแอร์ 10,500.00  10,500.00  วิธีเฉพาะเจาะจง Boss Air 10,500.00 Boss Air 10,500.00  ราคาต  าสุด 1268 ลว. 15/3/2564

56 สั งซ้ือแก๊ส 4,680.00    4,680.00    วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทวชีัย 4,680.00   ร้านทวชีัย 4,680.00   ราคาต  าสุด 1269 ลว. 15/3/2564

57 สั งจ้างซ่อมครุภะนณ์ยานพาหนะ นข4293 3,852.00    3,852.00    วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแสงตะวนัเอ็นจิเนียริ ง 3,852.00   ร้านแสงตะวนัเอ็นจิเนียริ ง 3,852.00   ราคาต  าสุด 1270 ลว. 15/3/2564

58 สั งซ้ือวสัดุก่อสร้าง 701.92       701.92      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธนาสิทธิ ์พาณิชย์ 701.92      หจก.ธนาสิทธิ ์พาณิชย์ 701.92      ราคาต  าสุด 1271 ลว. 15/3/2564

59 สั งซ้ือวสัดุอื นๆ 2,200.00    2,200.00    วิธีเฉพาะเจาะจง ท.ียาร์ เอ็นจิเนียริ ง 2,200.00   ท.ียาร์ เอ็นจิเนียริ ง 2,200.00   ราคาต  าสุด 1272 ลว. 15/3/2564

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง
วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคา / ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับคัดเลือก/ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตผุลที่
คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
งานพัสดุ โรงพยาบาลกระสัง

วนัที ่31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

สขร1.

60 สั งซ้ือวสัดุก่อสร้าง 3,529.93    3,529.93    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธนาสิทธิ ์พาณิชย์ 3,529.93   หจก.ธนาสิทธิ ์พาณิชย์ 3,529.93   ราคาต  าสุด 1281 ลว. 19/3/2564

61 สั งซ้ือวสัดุก่อสร้าง 488.99       488.99      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธนาสิทธิ ์พาณิชย์ 488.99      หจก.ธนาสิทธิ ์พาณิชย์ 488.99      ราคาต  าสุด 1282 ลว. 19/3/2564

62 สั งซ้ือข้าวสาร 27,200.00  27,200.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางบุตรี เครื องทองใหญ่ 27,200.00 นางบุตรี เครื องทองใหญ่ 27,200.00  ราคาต  าสุด 1294 ลว. 22/3/2564

63 สั งซ้ือวสัดุก่อสร้าง 8,899.19    8,899.19    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธนาสิทธิ ์พาณิชย์ 8,899.19   หจก.ธนาสิทธิ ์พาณิชย์ 8,899.19   ราคาต  าสุด 1295 ลว. 22/3/2564

64 สั งจ้างท าป้าย 470.00       470.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพิกเซลอาร์ต 470.00      ร้านพิกเซลอาร์ต 470.00      ราคาต  าสุด 1296 ลว. 22/3/2564

65 สั งซ้ือหัวแก๊ส 5,850.00    5,850.00    วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเพื อนแอร์ 5,850.00   ร้านเพื อนแอร์ 5,850.00   ราคาต  าสุด 1297 ลว. 22/3/2564

66 วสัดุอื นๆ 8,300.00    8,300.00    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมยซั์พพลาย 8,300.00   หจก.บุรีรัมยซั์พพลาย 8,300.00   ราคาต  าสุด 1299 ลว. 22/3/2564

67 สั งซ้ือเก้าพลาสติก 35,000.00  35,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง เอ็มอาร์ มีเดียมาร์เก็ตต้ิง 35,000.00 เอ็มอาร์ มีเดียมาร์เก็ตต้ิง 35,000.00  ราคาต  าสุด 1300 ลว. 22/3/2564

68 สั งซ้ือวสัดุอื นๆ 3,301.00    3,301.00    วิธีเฉพาะเจาะจง ท.ียาร์ เอ็นจิเนียริ ง 3,301.00   ท.ียาร์ เอ็นจิเนียริ ง 3,301.00   ราคาต  าสุด 1301 ลว. 22/3/2564

69 สั งวือ้ดิน 1,500.00    1,500.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นายส ารวย  งามเชย 1,500.00   นายส ารวย  งามเชย 1,500.00   ราคาต  าสุด 1302 ลว. 22/3/2564

70 สั งซ้ือหิน 2,900.00    2,900.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นายส ารวย งามเชย 2,900.00   นายส ารวย งามเชย 2,900.00   ราคาต  าสุด 1303 ลว. 22/3/2564

71 สั งซ้ือต้นไม้ 20,970.00  20,970.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายภาณุภณ  มีศิลป์ 20,970.00 นายภาณุภณ  มีศิลป์ 20,970.00  ราคาต  าสุด 1304 ลว. 22/3/2564

72 สั งซ้ือปัม้น้ า ค.หมอครอบครัว 7,704.00    7,704.00    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธนาสิทธิ ์พาณิชย์ 7,704.00   หจก.ธนาสิทธิ ์พาณิชย์ 7,704.00   ราคาต  าสุด 1306 ลว. 22/3/2564

73 สั งซ้ือวสัดุส านักงาน 750.00       750.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเต็มที ดีไซน์ 750.00      ร้านเต็มที ดีไซน์ 750.00      ราคาต  าสุด 1307 ลว. 22/3/2564

74 สั งซ้ือที ควา่จาน 816.00       816.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านก้ าหมง เครื องครัว 816.00      ร้านก้ าหมง เครื องครัว 816.00      ราคาต  าสุด 1308 ลว. 22/3/2564

75 จ้างเหมาบริการซ่อมอินฟูชั นปัม้ W1 10,100.00  10,100.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายมนตรี แซ่ต้ัน 10,100.00 นายมนตรี แซ่ต้ัน 10,100.00  ราคาต  าสุด 1329 ลว. 26/3/2564

76 จ้างซ่อมเครื องวดัควมดันโลหิด W2 6,700.00    6,700.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นายมนตรี แซ่ต้ัน 6,700.00   นายมนตรี แซ่ต้ัน 6,700.00   ราคาต  าสุด 1330 ลว. 26/3/2564

77 สั งซ้ือวสัดุบริโภค 13,431.00  13,431.00  วิธีเฉพาะเจาะจง เมย ์เล้าม่งเส็ง 13,431.00 เมย ์เล้าม่งเส็ง 13,431.00  ราคาต  าสุด 1343 ลว. 26/3/2564

78 สั งซ้ือวสัดุการแพทย์ 18,900.00  18,900.00  วิธีเฉพาะเจาะจง มายด์ เมดิคอล 18,900.00 มายด์ เมดิคอล 18,900.00  ราคาต  าสุด 1344 ลว. 26/3/2564

รายชือ่ผู้เสนอราคา / ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับคัดเลือก/ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตผุลที่
คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
งานพัสดุ โรงพยาบาลกระสัง

วนัที ่31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

สขร1.

79 สั งวือ้เก้าอีส้ านักงาน PCU 30,000.00  30,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย ์เฟอร์นิเจอร์ 30,000.00 หจก.บุรีรัมย ์เฟอร์นิเจอร์ 30,000.00  ราคาต  าสุด 1345 ลว. 26/3/2564

80 สั งซ้ือโต๊ะส านักานและโต๊ะคอมพิวเตอร์ 24,600.00  24,600.00  วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย ์เฟอร์นิเจอร์ 24,600.00 หจก.บุรีรัมย ์เฟอร์นิเจอร์ 24,600.00  ราคาต  าสุด 1346 ลว. 26/3/2564

81 สั งซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 278.20       278.20      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธนาสิทธิ ์พาณิชย์ 278.20      หจก.ธนาสิทธิ ์พาณิชย์ 278.20      ราคาต  าสุด 1347 ลว. 26/3/2564

82 สั .วือ้ด๖พับขนาดเล็ก 3,400.00    3,400.00    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย ์เฟอร์นิเจอร์ 3,400.00   หจก.บุรีรัมย ์เฟอร์นิเจอร์ 3,400.00   ราคาต  าสุด 1348 ลว. 26/3/2564

83 สั งจ้างขุดลอกท่อระบายน้ า W1 10,000.00  10,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ ขอเอิบกลาง 10,000.00 นายอดิศักด์ิ ขอเอิบกลาง 10,000.00  ราคาต  าสุด 1349 ลว. 26/3/2564

84 สั งซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 16,800.00  16,800.00  วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย ์เฟอร์นิเจอร์ 16,800.00 หจก.บุรีรัมย ์เฟอร์นิเจอร์ 16,800.00  ราคาต  าสุด 1350 ลว. 26/3/2564

85 สั งซ้ือสายน้ าพุง่ 1,320.00    1,320.00    วิธีเฉพาะเจาะจง ไทวสัดุ ก่อสร้าง 1,320.00   ไทวสัดุ ก่อสร้าง 1,320.00   ราคาต  าสุด 1352 ลว. 26/3/2564

86 สั งซ้ือวสัดุส านักงาน 4,750.00    4,750.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุทธชิัย  เกือ้รัมย์ 4,750.00   นายสุทธชิัย  เกือ้รัมย์ 4,750.00   ราคาต  าสุด 1353 ลว. 26/3/2564

87 สั งซ้ือวสัดุก่อสร้าง 10,275.21  10,275.21  วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธนาสิทธิ ์พาณิชย์ 10,275.21 หจก.ธนาสิทธิ ์พาณิชย์ 10,275.21  ราคาต  าสุด 1354 ลว. 26/3/2564

88 สั งซ้ือวสัดุอื นๆ 6,420.00    6,420.00    วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.เพ็ญ มูลมั งคั ง 6,420.00   น.ส.เพ็ญ มูลมั งคั ง 6,420.00   ราคาต  าสุด 1355 ลว. 26/3/2564

89 สั งซ้ือวสัดุงาบ้านงานครัว 5,008.00    5,008.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ก้ าหมง เครื องครัว 5,008.00   บ.ก้ าหมง เครื องครัว 5,008.00   ราคาต  าสุด 1356 ลว. 26/3/2564

90 สั .วือ้วสัดุงานบ้านงานครัว 5,300.00    5,300.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ก้ าหมง เครื องครัว 5,300.00   บ.ก้ าหมง เครื องครัว 5,300.00   ราคาต  าสุด 1363 ลว. 29/3/2564

91
เครื องวัดความดันโลหติชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ มตัวของ
ออกซิเจนในเลือด จ านวน 2 เครื อง 150,000.00 150,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทีเอ เทคโนพลัส (ประเทศไทย)150,000.00   หจก.ทีเอ เทคโนพลัส (ประเทศไทย)150,000.00   ราคาต  าสุด 6 ลว. 12/3/2564

92 รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่  ากว่า 2400 ซีซี หรือก าลัง
เครื องยนต์สูงสุดไมต่  ากว่า 90 กโิลวัตต์

2,499,000.00      2,499,000.00     e-bodding บ.อาร์ เอ็ก จ ากัด 2,499,000.00    บ.อาร์ เอ็ก จ ากัด 2,499,000.00     ราคาต  าสุด 7 ลว. 16/3/2564

93
จ้างปรับปรุงระบบระบายอากศหอ้งทันตกรรม รพ.สต.ล าดวน 
สองชัน้ ตะครองใต้

360,900.00    360,900.00   วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สัญญวศิว จ ากัด 360,900.00   บ.สัญญวศิว จ ากัด 360,900.00   ราคาต  าสุด 8 ลว. 23/3/2564

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง
วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

ผู้ทีไ่ดร้ับคัดเลือก/ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตผุลที่
คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคา / ราคาทีเ่สนอ


