
รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการ

คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เลขท่ีสัญญา วันท่ีสัญญา

1

ตรวจสอบเคร่ืองป้้นเหว่ียง

ตกตะกอน(Centrifuge) 

KOKUSAN รุ้น H-1 in ,

140618

    16,799.00 16,799.00

วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ยูโรสแกน 

จ ากัด ส านักงาน

ใหญ้

16,799.00

บริษัท ยูโร

สแกน จ ากัด 

ส านักงานใหญ้

16,799.00
คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด
8 ธ.ค. 63

2

ตรวจเช็คและซ้อมกล้อง

ส้องตรวจถุงน้ าดีและตับ

อ้อน รุ้น ED34i10T 

SN:111140

    39,000.00 39,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เมดิทอป 

จ ากัด
39,000.00

บริษัท เมดิท

อป จ ากัด
39,000.00

คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด
8 ธ.ค. 63

3

จ้างเหมางานผลิตและ

สแกนเอกสาร ของ

โรงพยาบาล

      5,864.00 5,864.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

นครน้านเซ็นเตอร้ 5,864.00
นครน้านเซ็น

เตอร้
5,864.00

คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด

เล้มท่ี 258 

เลขท่ี 12896
2 ธ.ค. 63

4 อิฐบล้อคชนิดทึบ       1,750.00 1,750.00
วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสมบูรณ้  มีบุญ 1,750.00
นายสมบูรณ้  

มีบุญ
1,750.00

คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด

เล้มท่ี 01 

เลขท่ี 02
3 ธ.ค. 63

5 แผ้นใยขัด ชนิดติดฟองน้ า       4,174.00 4,174.00
วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้าง ศรีเกษม 4,174.00 ห้าง ศรีเกษม 4,174.00
คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด

เล้มท่ี 06 

เลขท่ี 263
3 ธ.ค. 63

6

จ้างเหมาโรเนียวและถ้าย

เอกสารของโรงพยาบาล

(เดือน พ.ย.63)

    18,075.00 18,075.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

พร้ินท้ทูโกล 18,075.00 พร้ินท้ทูโกล 18,075.00
คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด

เล้มท่ี 14 

เลขท่ี 20
3 ธ.ค. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563

งานพัสดุ กลุ้มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชป้ว

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินท่ี

จัดซ้ือหรือจ้าง

 (บาท)

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือเหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป



7
ตลับหมึก Brather 

LC-3619XL BK (Original)
      1,920.00 1,920.00

วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านศิริขวัญ

คอมพิวเตอร้
1,920.00

ร้านศิริขวัญ

คอมพิวเตอร้
1,920.00

คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด

เล้มท่ี 23 

เลขท่ี 49
3 ธ.ค. 63

8 ทรายส าหรับงานก้อสร้าง       1,400.00 1,400.00
วิธีเฉพาะเจาะจง

นายอุดม  สุถาลา 1,400.00
นายอุดม  สุถา

ลา
1,400.00

คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด

เล้มท่ี 01 

เลขท่ี 12
3 ธ.ค. 63

9

ล้อ PU แบบแป้น หมุนได้ 

มีเบรก รุ้น 1054-152 

ขนาด 15.2 ซม. สีแดง

      8,560.00 8,560.00

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านป้วสหซัพ

พลายไฟร้แอนด้

เซฟต้ี

8,560.00

ร้านป้วสหซัพ

พลายไฟร้

แอนด้เซฟต้ี

8,560.00
คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด

เล้มท่ี 05 

เลขท่ี 11
3 ธ.ค. 63

10
จารบีหลอด ปริมาณ 390 

กรัม
      3,720.00 3,720.00

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านป้วสหซัพ

พลายไฟร้แอนด้

เซฟต้ี

3,720.00

ร้านป้วสหซัพ

พลายไฟร้

แอนด้เซฟต้ี

3,720.00
คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด

เล้มท่ี 05 

เลขท่ี 12
3 ธ.ค. 63

11
จ้างเหมาซ้อมแซมพ้ืน

ห้องน้ าหอผู้ป้วยสามัญชาย
    20,000.00 20,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นาย กฤษณะ  เต

ชะนันท้
20,000.00

นาย กฤษณะ  

เตชะนันท้
20,000.00

คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด

เลขท่ี 

64/1201
14 ธ.ค. 63

   121,262.00 121,262.00 121,262.00 121,262.00

         ผู้อนุมัติ

รวมเป้นจ านวนเงินท้ังส้ิน

(นายกิติศักด์ิ  เกษตรสินสมบัติ)
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จ

พระยุพราชป้ว




