
ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือ

ข้อตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว  จ านวน 1 รายการ 6,950.00         6,950.00            เฉพาะเจาะจง หจก.วษิณุ เมดิคอล ราคาต่ าสุด 262/64
รถเข็นสแตนเลสส าหรับแขวนรองเท้า 1 ชุด

2 วสัดุประจ าเตียง จ านวน 5 รายการ 57,850.00       57,850.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ทีแอนด์อาร์ททรัพย์ไพศาลราคาต่ าสุด 188/64

3 วสัดุก่อสร้าง  จ านวน 2 รายการ 4,668.46         4,668.46            เฉพาะเจาะจง บจก.สยามโกลอบลเฮ้าส์ ราคาต่ าสุด 294/64

4 วสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 20,299.07       20,299.07          เฉพาะเจาะจง หจก.แก่นจันทร์ค าพาณิช ราคาต่ าสุด 275/64

5 ค่าเช่าระบบ PACS ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564 38,000.00    38,000.00          เฉพาะเจาะจง บจก.คลาวด์ เมดิคอล ราคาต่ าสุด 185/64

6 จ้างเหมาปรับปรุงภมูิทัศน์  จ านวน 1 งาน 33,000.00    33,000.00          เฉพาะเจาจง หจก.สนั่น แอนเสกสรร ราคาต่ าสุด 269/64

7 จ้างปรับปรุงห้องและเปล่ียนหน้าต่างบานเกล็ด 55,000.00    55,000.00          เฉพาะเจาจง นายพงษ์  สุวรรณสิงห์ ราคาต่ าสุด 284/64
เป็นบานตาย จ านวน 6 รายการ

8 ซ่อมรถยนต์ราชการ กฉ 2941 รอ 16,066.05    16,066.05       เฉพาะเจาจง บจก.โตโยต้าร้อยเอ็ด ราคาต่ าสุด 299/64
จ านวน 2 รายการ

9 ค่าเหมาก าจัดขยะติดเชื้อ จ านวน 500 กก 6,000.00      6,000.00         เฉพาะเจาจง ส.เรืองโรจน์สระบุรี ราคาต่ าสุด 02/64
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564

รายงานสรปุการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดอืน มถุินายน  2564
ระหว่างวันที่  1 - 30  มถุินายน  2564



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือ

ข้อตกลงซ้ือหรือจ้าง

10 วสัดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 1,867.15      1,867.15         เฉพาะเจาจง หจก.สมคิดวศิวะกลการ ราคาต่ าสุด 305/64
จ านวน 1 รายการ

11 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารคนไข้ เดือน พ.ค. 2564 11,250.00    11,250.00          เฉพาะเจาจง นางพรรณี  พงษ์เอก ราคาต่ าสุด 257/64

12 วสัดุการแพทย์  จ านวน 3 รายการ 73,027.50    73,027.50       เฉพาะเจาจง บจก.โอเร็ก เทรดด้ิง ราคาต่ าสุด 248/64

13 วสัดุวทิยาศาสตร์  จ านวน 1 รายการ 21,400.00    21,400.00       เฉพาะเจาจง บจก.ท๊อปซายน์เมด ราคาต่ าสุด 295/64

14 ซ่อมเคร่ืองอบผ้า จ านวน 2 รายการ 3,659.40      3,659.40         เฉพาะเจาจง บจก.เค.เอช.ที เซ็นทรัลซัพพลายราคาต่ าสุด 298/64

15 วสัดุการแพทย์ จ านวน 5 รายการ 4,560.00      4,560.00         เฉพาะเจาจง บจก.บ.ีบ.ีแพทย์ภณัฑ์ ราคาต่ าสุด 296/64

16 วสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 5,400.00      5,400.00         เฉพาะเจาจง หจก.นอร์ทอีส เมดิคอล ซัพพลายราคาต่ าสุด 306/64

17 วสัดุการแพทย จ านวน 7 รายการ 23,360.00    23,360.00       เฉพาะเจาจง บจก.ไทยก๊อส ราคาต่ าสุด 289/64

18 วสัดุการแพทย์ จ านวน 7 รายการ 11,100.00    11,100.00       เฉพาะเจาจง บจก.พรทิพย์เวชภณัฑ์ ราคาต่ าสุด 376/64

19 วสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 8,960.00      8,960.00         เฉพาะเจาจง หจก.เดอะวนั เมดิคอล ราคาต่ าสุด 297/64

20 วสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 4,000.00      4,000.00         เฉพาะเจาจง บจก.ไทปันซัมมิท ราคาต่ าสุด 371/64

21 วสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 9 รายการ 22,665.00    22,665.00       เฉพาะเจาจง บจก.ร้อยเอ็ดแสงไทย ราคาต่ าสุด 310/64



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือ

ข้อตกลงซ้ือหรือจ้าง

22 วสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 5 รายการ 44,800.00    44,800.00       เฉพาะเจาจง ร้าน เคทู เมด ราคาต่ าสุด 307/64

23 วสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 9,000.00      9,000.00         เฉพาะเจาจง บจก.ริชเอ็นเลส เมดิคอล ราคาต่ าสุด 309/64

24 วสัดุไฟฟ้า จ านวน 1 รายการ 2,820.00      2,820.00         เฉพาะเจาจง บจก.กรุงทองคอมพิวเตอร์ ราคาต่ าสุด 310/64

25 ซ่อมรถยนต์ราชการ กค 9171 ร้อยเอ็ด 16,654.02    16,654.02          เฉพาะเจาจง บจก.โตโยต้าร้อยเอ็ด ราคาต่ าสุด 311/64

26 วสัดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 2 รายการ 16,865.00    16,825.00          เฉพาะเจาจง บจก.เอพลัส เมดิก้า ราคาต่ าสุด 261/64

27 ค่าจ้างตรวจแล็บ ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564 62,900.00    62,900.00          เฉพาะเจาจง บจก.ขอนแก่น ทีแอลซี แลบเซ้นเตอร์ราคาต่ าสุด 363/64

28 น้ ายาโคลิฟาร์ม จ านวน 2 กล่อง 3,600.00      3,600.00            เฉพาะเจาจง ร้าน เจทีเอ็น ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 743.1/64

29 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบดูดอากาศห้อง TB 18,190.00    18,190.00       เฉพาะเจาจง บริษัท ชอบใจโฮลด้ิง จ ากัด ราคาต่ าสุด 300/64
จ านวน 2 รายการ
 - เปล่ียนชุดโบวเ์วอร์พัดลม 1 ชุด
 - เปล่ียนชุดหลอดไฟ ขนาด 8 วตัต์  2 ชุด

30 วสัดุทันตกรรม  จ านวน 2 รายการ 5,590.00      5,590.00            เฉพาะเจาะจง บจก.ชูมิตร1967 ราคาต่ าสุด 308/64

31 ค่าร้ือย้ายพร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 3,400.00      3,400.00            เฉพาะเจาะจง ออยการไฟฟ้า ราคาต่ าสุด 316/64
จ านวน 1 เคร่ือง



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือ

ข้อตกลงซ้ือหรือจ้าง

32 วสัดุกายภาพ จ านวน 5 รายการ 14,400.00    14,400.00       เฉพาะเจาะจง บจก.ฮิวเมอร์ริค ราคาต่ าสุด 343/64

33 Walker 4 ขา  จ านวน 6 อัน 3,600.00      3,600.00         เฉพาะเจาะจง บจก.ไทปันซัมมิท ราคาต่ าสุด 314/64

34 รถเข็นนั่งคนพิการ  จ านวน 6 คัน 24,200.00    24,200.00       เฉพาะเจาะจง บจก.ฟลอริช อินโนเวชั่น ราคาต่ าสุด 315/64
ไม้เท้า 3 ขา  จ านวน 10 อัน

35 วสัดุส านักงาน  จ านวน 3 รายการ 23,472.00    23,472.00          เฉพาะเจาจง บจก.สยามโกลบอลเฮ้าส์ ราคาต่ าสุด 321/64
พัดลมติดผนัง 4 ตัว
โต๊ะพับ 4 ตัว
เก้าอี้ 80 ตัว

36 วสัดุคอมพิวเตอร์  จ านวน 7 รายการ 58,080.00    58,080.00          เฉพาะเจาะจง บจก.กรุงทองคอมพิวเตอร์ ราคาต่ าสุด 313/64

37 ครุภณัฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ 10,760.00    10,760.00          เฉพาะเจาะจง พิพัฒน์การไฟฟ้า ราคาต่ าสุด 328/64
พัดลมอุตสาหกรรม จ านวน 4 ตัว

38 วสัดุทันตกรรม  จ านวน 2 รายการ 5,490.00         5,490.00            เฉพาะเจาะจง บจก.เด็นท-์เมท ราคาต่ าสุด 323/64

39 ค่าถ่ายเอกสารประจ าเดือน มิถุนายน 2564 2,000.00         2,000.00            เฉพาะเจาะจง ชัช เซอร์วสิ ราคาต่ าสุด 186/64



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือ

ข้อตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 2,000.00         2,000.00            เฉพาะเจาะจง ชัช เซอร์วสิ ราคาต่ าสุด 186/64

2 ค่าเช่าระบบ PACS ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 38,000.00       38,000.00          เฉพาะเจาะจง บจก.คลาวด์ เมดิคอล ราคาต่ าสุด 02/2563

3 วสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ 38,000.00       38,000.00          เฉพาะเจาะจง บจก.สยามโกลบอลเฮ้า ราคาต่ าสุด 222/64
ผ้าขนหนู  2 รายการ

3 ครุภณัฑ์ส านักงาน  จ านวน 1 ชุด 25,900.00       25,600.00          เฉพาะเจาะจง ริมบึงเฟอร์นิเจอร์ ราคาต่ าสุด 254/64
ชุดรับแขกโซฟาไม้ 3 ตัว

4 ค่าเหมาก าจัดขยะติดเชื้อ 8,172.00      8,172.00         เฉพาะเจาจง ส.เรืองโรจน์สระบุรี ราคาต่ าสุด 02/64
ประจ าเดือนมิถุนายน 2564

7 จ้างต่อเติมห้องจ่ายกลาง และห้องฉุกเฉิน 97,200.00       97,200.00          เฉพาะเจาะจง นายพงษ์  สุวรรณสิงห์ ราคาต่ าสุด 314/64
จ านวน 1 งาน

8 วสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10 รายการ 5,936.00         5,936.00            เฉพาะเจาะจง บจก.สยามโกลบอล ราคาต่ าสุด 315/64

9 ท าป้ายไวนิล และป้ายต่างๆ จ านวน 20รายการ 20,651.00       20,651.00          เฉพาะเจาะจง ไอเดีย กราฟฟิค ราคาต่ าสุด 316/64

10 วสัดุการแพทย์ จ านวน 5 รายการ 5,530.00         5,530.00            เฉพาะเจาะจง บจก.พรทิพย์เวชภณัฑ์ ราคาต่ าสุด 326/64

รายงานสรปุการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดอืน  กรกฎาคม  2564
ระหว่างวันที่ 1 -31 กรกฎาคม  2564



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือ

ข้อตกลงซ้ือหรือจ้าง

11 วสัดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 19,500.00       19,500.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ไทก๊อส ราคาต่ าสุด 316/64

12 วสัดุกการแพทย์ จ านวน 13 รายการ 16,406.00       16,406.00          เฉพาะเจาะจง บจก.วนิ วนิ เมด ไทย ราคาต่ าสุด 304/64

13 วสัดุการแพทย์ จ านวน 6 รายการ 19,645.20       19,645.20          เฉพาะเจาะจง บจก.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง ราคาต่ าสุด 325/64

14 วสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 3,600.00         3,600.00            เฉพาะเจาะจง บจก.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล ราคาต่ าสุด 315/64

15 วสัดุการแพทน์ จ านวน 1 รายการ 4,900.00         4,900.00            เฉพาะเจาะจง บจก.ไทปันซัมมิท ราคาต่ าสุด 318/64

16 วสัดุการแพทย์  จ านวน 6 รายการ 5,296.50         5,296.50            เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช ราคาต่ าสุด 323/64

17 วสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 7 รายการ 6,427.83         6,427.83            เฉพาะเจาะจง ร้าน เค ทู เมด ราคาต่ าสุด 324/64

18 วสัดุการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 18,000.00       18,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะวนั เมดิคอล ราคาต่ าสุด 326/64

19 วสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 4 รายการ 5,950.00         5,950.00            เฉพาะเจาะจง บจก.แล็บมาสเตอร์ ราคาต่ าสุด 327/64

20 ค่าเช่าระบบ GPS รายปี 12/7/64-12/7/2564 6,420.00         6,420.00            เฉพาะเจาะจง บจก.สยามจีพีเอส ราคาต่ าสุด 328/64

21 ไม้ค้ ายัน จ านวน 3 รายการ 2,030.00         2,030.00            เฉพาะเจาะจง บจก.ไทปันซัมมิท ราคาต่ าสุด 329/64

22 วสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20 รายการ 55,878.00       55,878.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ร้อยเอ็ดแสงไทย ราคาต่ าสุด 330/64

วสัดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือ

ข้อตกลงซ้ือหรือจ้าง

23 วสัดุการแพทย์ 3 รายการ 14,000.00       14,000.00          เฉพาะเจาะจง บจก.มาร์ธากรุ๊ป ราคาต่ าสุด 331/64
แผ่นประคบร้อน 3 รายการ

24 ซ่อมเคร่ือง BP สอดแขน 6,000.00         6,000.00            เฉพาะเจาะจง บจก.เทเลเมด เอ็นจิเนียร่ิง ราคาต่ าสุด 332/64
Power Supply

25 ออกซิเจน  จ านวน 2 รายการ 2,487.75         2,487.75            เฉพาะเจาะจง หจก.สมคิดวศิวกลการ ราคาต่ าสุด 333/64
 ขนาด 6 ลบ.ม  จ านวน 21 ถัง
ขนาด 1.5 ลบ.ม.  จ านวน 3 ถัง

26 วสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ 28,900.00       28,900.00          เฉพาะเจาะจง ร้านแก้นจันทร์ ค าพาณิชย์ ราคาต่ าสุด 334/64

27

จ้างเหมาในการติดต้ังเคร่ืองบันทึกกล้องวงจร
ปิด ส าหรับโรงพยาบาลสนามอ าเภอทุ่งเขา
หลวง   จ านวน 1 งาน 13,000.00       13,000.00          เฉพาะเจาะจง

ร้านตุ๊กตามือถือแอนด์
คอมพิวเตอร์

ราคาต่ าสุด

335/64

28 วสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 9,000.00         9,000.00            เฉพาะเจาะจง บจก.ริชเอ็นเลส เมดิคอล กรุ๊บ ราคาต่ าสุด 336/64

29 วสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 4 รายการ 4,228.00         4,228.00            เฉพาะเจาะจง สยามโกลลบอลเฮ้าส์ ราคาต่ าสุด 337/64

30 วสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ 61,710.00       61,710.00          เฉพาะเจาะจง บจก.เอพลัสเมดิก้า ราคาต่ าสุด 338/64



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือ

ข้อตกลงซ้ือหรือจ้าง

31 วสัดุการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 9,737.00         9,737.00            เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช ราคาต่ าสุด 339/64

32 วสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 8,560.00         8,560.00            เฉพาะเจาะจง บจก.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง ราคาต่ าสุด 340/64

33 วสัดุ/ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน 5 รายการ 166,100.00     166,100.00        เฉพาะเจาะจง บจก.กรุงทองคอมพิวเตอร์ ราคาต่ าสุด 341/64
1.สแกนเนอร์ 1 เคร่ือง
2.เคร่ืองปร้ินสี 2 เคร่ือง
3.เคร่ืองปร้ินขาวด า 1 เคร่ือง
4.โปรแกรมวนิโดร์ 25 ชุด
5.โปรแกรมไวรัส 25 ชุด

34 ค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นทางเดินและห้องประชุม ชั้น2145,000.00     145,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านธนวฒัน์วศิวกรรม ราคาต่ าสุด 342/64

35 วสัดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ 5,350.00         5,350.00            เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช ราคาต่ าสุด 343/64

36 เปล่ียนน้ ามันเคร่ืองเคร่ือง จ านวน 2 รายการ 42,800.00       42,800.00          เฉพาะเจาะจง บจก.เจนเทคพาณิชย์ ราคาต่ าสุด 344/64
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า

37 ค่าวสัดุไฟฟ้า จ านวน 2 รายการ 1,851.00         1,851.00            เฉพาะเจาะจง บจก.โกลบอลเฮาส์ ราคาต่ าสุด 345/64

38 ซ่อมเคร่ืองปร้ิน จ านวน 7 รายการ 6,000.00         6,000.00            เฉพาะเจาะจง บจก.ดิจิตอล คอร์ปเปอร์เรต ราคาต่ าสุด 346/64

39 วสัดุงานบ้าน ฯ จ านวน 3 รายการ รพ.สนาม 6,030.00         6,030.00            เฉพาะเจาะจง หจก.แก่นจันทร์ค าพานิชย์ ราคาต่ าสุด 347/64



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือ

ข้อตกลงซ้ือหรือจ้าง

ถุงแดง 22*30 จ านวน 30 กก
ถุงแดง 36*45  จ านวน 30 กก.
ถุงแดง 18*20 นิ้ว จ านวน 30 กก.

40 วสัดุจ านวน 17 รายการ 28,640.00       28,640.00          เฉพาะเจาะจง บจก.กรุงทองคอมพิวเตอร์ ราคาต่ าสุด 348/64
ไฟฟ้า จ านวน 2 รายการ
วสัดุคอม 6 รายการ
วสัด านักงาน 3 รายการ



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือ

ข้อตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน กรกฎาคม 64 2,000.00         2,000.00            เฉพาะเจาะจง ชัช เซอร์วสิ ราคาต่ าสุด 186/64

2 ค่าเช่าระบบ PACS ประจ าเดือน กรกฎาคม 2564 38,000.00       38,000.00          เฉพาะเจาะจง บจก.คลาวด์ เมดิคอล ราคาต่ าสุด 02/2563

3 ค่าจ้างเก็บขยะติดเชื้อ ประจ าเดือน กรกฎาคม 64 10,560.00       10,560.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ราคาต่ าสุด 279/64

4 ค่าจ้างประกอบอาหารประจ าเดือน กรกฎาคม 64 96,525.00       96,525.00          เฉพาะเจาะจง นางพรรณี  พงษ์เอก ราคาต่ าสุด 349/64

5 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 8 รายการ 98,841.00       98,841.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน เค ทู เมด ราคาต่ าสุด 350/64

6 วสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 26,500.00       26,500.00          เฉพาะเจาะจง หจก.แก่นจันทร์คพาณิชย์ ราคาต่ าสุด 351/64

7 ครุภณัฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ 16,080.00       16,080.00          เฉพาะเจาะจง ริมบึงเฟอร์นิเจอร์ ราคาต่ าสุด 352/64

8 วสัดุส านักงาน  จ านวน 1 รายการ 2,500.00         2,500.00            เฉพาะเจาะจง บจก.กรรุงทองคอมพิวเตอร์ ราคาต่ าสุด 353/64

9 วสัดุการแพทย์ จ านวน 4 รายการ 100,000.00     100,000.00        เฉพาะเจาะจง บจก.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล ราคาต่ าสุด 354/64

10 วสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 2,940.00         2,940.00            เฉพาะเจาะจง บจก.ไทปันซัมมิท ราคาต่ าสุด 355/64

ระหว่างวันที่ 1  - 31  สิงหาคม  2564
รายงานสรปุการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดอืน  สิงหาคม   2564



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือ

ข้อตกลงซ้ือหรือจ้าง

11 ครุภณัฑ์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ 4,800.00         4,800.00            เฉพาะเจาะจง บจก.พี เอ ที เมดิคอล ราคาต่ าสุด 356/64

12 ค่าจ้างเหมาเปล่ียนหน้าต่างบานเกล็ดเป็นหน้าต่าง 59,000.00       59,000.00          เฉพาะเจาะจง พงษ์ สุวรรณสิงห์ ราคาต่ าสุด 357/64
บานเล่ือน พร้อมกั้นห้อง และติดต้ังประตูบานสวงิ

13 ครุภณัฑ์การแพทย์ จ านวน 3 รายการ 37,200.00       37,200.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เอกพลัส เมดิแคร์ ราคาต่ าสุด 358/64

14 วสัดุวทิยาศาสตร์ การแพทย์ จ านวน 1 รายการ 6,225.00         6,225.00            เฉพาะเจาะจง บจก.ท้อปซายน์เมด ราคาต่ าสุด 359/64

15 ค่าบริการตรวจเช็คและซ่อมบ ารุงรายเดือน 5,000.00         5,000.00            เฉพาะเจาะจง บจก.น าววิฒัน์การช่าง ราคาต่ าสุด 360/64

16 วสัดุส านักงาน  จ านวน 2 รายการ 17,970.00       17,970.00          เฉพาะเจาะจง บจก.สยามโกลบอลเฮ้าส์ ราคาต่ าสุด 361/64

17 วสัดุการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 106,839.50     106,839.50        เฉพาะเจาะจง บจก.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง ราคาต่ าสุด 362/64

18 วสัดุการแพทย์ จ านวน 6 รายการ 111,975.00     111,975.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะวนั เมดิคอล ราคาต่ าสุด 363/64

19 วสัดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 24,500.00       24,500.00          เฉพาะเจาะจง บจก. บี บี แพทย์ภณัฑ์ ราคาต่ าสุด 364/64

20 วสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 37,000.00       37,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทอีส เมดิคอล ซัพพลายราคาต่ าสุด 365/64

21 วสัดุการแพทย์  จ านวน 1 รายการ 11,000.00       11,000.00          เฉพาะเจาะจง บจก.พรทิพย์เวชภณัฑ์ ราคาต่ าสุด 366/64

22 วสัดุส านักงาน  จ านวน 3 รายการ 15,600.00       15,600.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ร้อยเอ็ดรัตนกิจ ราคาต่ าสุด 367/64



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือ

ข้อตกลงซ้ือหรือจ้าง

23 วสัดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 802.50            802.50               เฉพาะเจาะจง หจก.สมคิดวศิวกลการร้อยเอ็ด ราคาต่ าสุด 368/64
ก๊าซออกซิเจน

24 วสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 16 รายการ 37,303.00       37,303.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ร้อยเอ็ดแสงไทย ราคาต่ าสุด 369/64
รพ.ทุ่งเขาหลวง

24 วสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10 รายการ 25,958.00       25,958.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ร้อยเอ็ดแสงไทย ราคาต่ าสุด 370/64
รพ.สนาม

26 วสัดุงานบ้านงานครัว  จ านวน 17 รายการ 48,610.00       48,610.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ร้อยเอ็ดแสงไทย ราคาต่ าสุด 371/64

27 วสัดุยานาพาหนะ จ านวน 1 รายการ 2,950.00         2,950.00            เฉพาะเจาะจง หจก.อนันต์การยาง ราคาต่ าสุด 371/64
แบตเตอร์ร่ี  จ านวน 1 ลูก

28 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์  จ านวน 7 รายการ 98,708.00       98,708.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน เค ทู เมด ราคาต่ าสุด 372/64

29 วสัดุไฟฟ้า จ านวน 7 รายการ 12,602.00       12,602.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ฮิปโปออดิโอเอาท์เล็ท ราคาต่ าสุด 373/64

30 ซ่อมรถ กธ 5772 ร้อยเอ็ด จ านวน 5 รายการ 1,732.33      1,732.33         เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้าร้อยเอ็ด ราคาต่ าสุด 374/64

31 วสัดุงานบ้านงานครัว ถังขยะ 27 ลิตร 11,900.00    11,900.00       เฉพาะเจาะจง บจก.ร้อยเอ็ดแสงไทย ราคาต่ าสุด 375/64
จ านวน 20 ใบ



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือ

ข้อตกลงซ้ือหรือจ้าง

32 ป้ายไวนิล จ านวน 2 รายการ 700.00        700.00           เฉพาะเจาะจง ไอเดียกราฟฟิค 376/64

33 จ้างท าป้ายไวนิล โรงพยาบาลสนาม 5,610.00      5,610.00         เฉพาะเจาะจง ไอเดียกราฟฟิค 377/64
จ านวน 7 รายการ

34 วสัดุก่อสร้าง  จ านวน 17 รายการ 14,586.00    14,586.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเสวพีาณิชย์ ราคาต่ าสุด 378/64

35 ถังขยะพร้อมฝาปิด ขนาด 240 ลิตร 53,000.00    53,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.แก่นจันทร์ค าพาณิชย์ ราคาต่ าสุด 379/64
จ านวน 20 ใบ

36 วสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 12 รายการ 16,300.00    16,300.00       เฉพาะเจาะจง บจก.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ ราคาต่ าสุด 380/64

37 วสัดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 16,367.25    16,367.25       เฉพาะเจาะจง บจก.สยยามโกลบอลเฮ้า ราคาต่ าสุด 381/64

38 วสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ 70,000.00    70,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก.เมดิก้าพลัส ราคาต่ าสุด 382/64

39 ค่าตรวจแล็บประจ าเดือน กรกฎาคม 2564 230.00        230.00           เฉพาะเจาะจง บจก.ขอนแก่น ทีแอลซี แลบเซ้นเตอร์ราคาต่ าสุด 383/64

40 จ้างซ่อมระบบประปา จ านวน 1 งาน 38,000.00    38,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านธนวฒัน์วศิวกรรม ราคาต่ าสุด 384/64

41 วสัดุการแพทย์ ชุดตรวจเคร่ืองฯ  จ านวน 4 กล่อง 16,000.00    16,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก.น าววิฒัน์ ราคาต่ าสุด 385/64
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42 ครุภณัฑ์ส านักงาน  จ านวน 6 รายการ 89,700.00    89,700.00       เฉพาะเจาะจง ริมบึงเฟอร์นิเจอร์ ราคาต่ าสุด 386/64
โต๊ะประชุม 8 ตัว
เก้าอี้ประธาน 1 ตัว
เก้าอี้ประชุม 20 ตัว
โซฟายาว 1 ตัว พร้อมโต๊ะไม้ 1

43 ค่าตรวจเช็คแลซ่อมบ ารุงรักษา รายปี งวดที่ 3 5,000.00      5,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก.น าววิฒัน์การช่าง ราคาต่ าสุด 387/64

44 วสัดุการแพทย์ N95  จ านวน 60 กล่อง 95,400.00    95,400.00       เฉพาะเจาะจง บจก.พีเอที เมดิคอล ราคาต่ าสุด 388/64

45 วสัดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 9 รายการ 55,000.00    55,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก.เอพลัส เมดิก้า ราคาต่ าสุด 389/64

46 อุปกรณ์ชุด PAPR จ านวน 2 ชุด 70,000.00    70,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก.เซนต์เมด ราคาต่ าสุด 390/64

47 จ้างเปล่ียนเบรคเกอร์  จ านวน 1 งาน 35,310.00    35,310.00       เฉพาะเจาะจง บจก.เจนเทคพาณิชยกิจ ราคาต่ าสุด 391/64
เคร่ืองส ารองไฟฟ้า

48 ออกซิเจน  จ านวน 3 รายการ 2,129.30      2,129.30         เฉพาะเจาะจง สมคิดวศิวกลการร้อยเอ็ด ราคาต่ าสุด 392/64
ก๊าซออกซเจน ขนาด 6 ลบ ม จ านวน 14 ถัง
ก๊าซออกซเจน ขนาด 1.5 ลบ ม จ านวน 6 ถัง
ก๊าซออกซเจน ขนาด 0.5 ลบ ม จ านวน 1 ถัง

49 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ  จ านวน 1 รายการ 389.00        389.00           เฉพาะเจาะจง บจก.สยามโกลบอลเฮาส์ ราคาต่ าสุด 393/64
มิเตอร์ 5 แอมป์


