แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลมะเร็งอุดรธำนี กรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข
วันที่ 4 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

(บำท)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือก

รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
เลขที่สัญญำ

ลงวันที่

1

ซื้อวัสดุการแพทย์สาหรับห้องผ่าตัด

751,675

751,675

bidding

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด

751,675

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด

751,675 เสนอราคาตาสุด

45/2562

7-ม.ค.-62

2

ซื้อวัสดุการแพทย์สาหรับห้องผ่าตัด

1,165,230

1,165,230

bidding

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด

1,165,230

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จากัด

1,165,230 เสนอราคาตาสุด

46/2562

7-ม.ค.-62

3

จ้างเหมาบริการX-Ray Computerทาง
รังสีวินิจฉัย

3,000,000

3,000,000

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทรานสเทค จากัด

3,000,000

บริษัท ทรานสเทค จากัด

3,000,000 ราคาเหมาะสม

47/2562

7-ม.ค.-62

4

ซื้อฝาครอบเลนส์ชุดโคมไฟผ่าตัด

26,750

26,750

เฉพาะเจาะจง

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์
แคร์ จากัด

26,750 ราคาเหมาะสม

ใบสังซื้อ 104/2562

3-ม.ค.-62

5

จ้างเหมาเปลียนฝาเมนโฮลบ่อดักกลิน

253,550

253,550

เฉพาะเจาะจง

ราคาเหมาะสม

ใบสังซื้อ 105/2562

4-ม.ค.-62

70,000

เฉพาะเจาะจง

บริษัท โสตถิวัฒน์ จากัด

70,000 ราคาเหมาะสม

ใบสังซื้อ 106/2562

4-ม.ค.-62

40,425 ราคาเหมาะสม

ใบสังซื้อ 107/2562

4-ม.ค.-62

205,000 ราคาเหมาะสม

ใบสังซื้อ 108/2562

7-ม.ค.-62

3,400 ราคาเหมาะสม

ใบสังซื้อ 109/2562

7-ม.ค.-62

ห้างหุ้นส่วนจากัด ซีเคียว

93,000 ราคาเหมาะสม

ใบสังซื้อ 110/2562

8-ม.ค.-62

ร้านชุนหลีแบตเตอรี

26,750

6

จ้างบารุงรักษาตู้ผสมยาเคมี

70,000

7

ซื้ออะไหล่เครืองเร่งอนุภาคอิเลคตรอน

40,425

40,425

เฉพาะเจาะจง

บริษัท พรีเมียร์บสิ สิเนสอินเตอร์ จากัด

8

จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหอผู้ปว่ ย
พิเศษ 2

205,000

205,000

เฉพาะเจาะจง

ร้านโชคนุกูลเพิมพูนทรัพย์

9

ซื้อตลับปัสสาวะ

3,400

3,400

เฉพาะเจาะจง

บริษัท แล็บมาสเตอร์แอ๊ดวานซ์ จากัด

10

ซื้อกล้องวงจรปิด

93,000

93,000

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ซีเคียว

93,000

11

ซื้อแบตเตอรี

2,800

2,800

เฉพาะเจาะจง

ร้านชุนหลีแบตเตอรี

2,800

12

จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเปลียนฝ้า
เพดานและผนังภายในห้องผ่าตัด

13

จ้างเหมายานพาหนะ

14

70,000

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์
แคร์ จากัด
บริษัท โสตถิวัฒน์ จากัด

40,425 บริษัท พรีเมียร์บสิ สิเนสอินเตอร์ จากัด
205,000

ร้านโชคนุกูลเพิมพูนทรัพย์

3,400 บริษัท แล็บมาสเตอร์แอ๊ดวานซ์ จากัด

2,800 ราคาเหมาะสม

ใบสังซื้อ 111/2562

8-ม.ค.-62

120,000

ห้างหุ้นส่วนจากัดบ้านวิศวะคอน
สตรัคชัน

120,000 ราคาเหมาะสม

ใบสังซื้อ 112/2562

8-ม.ค.-62

39,800 ราคาเหมาะสม

ใบสังซื้อ 113/2562

10-ม.ค.-62

3,900 ราคาเหมาะสม ใบสังซื้อ 114/2562
1,543 ราคาเหมาะสม ใบสังซื้อ 115/2562

8-ม.ค.-62

120,000

120,000

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัดบ้านวิศวะคอน
สตรัคชัน

39,800

39,800

เฉพาะเจาะจง

ร้านไร่ทพิ ย์

39,800

ร้านไร่ทพิ ย์

จ้างบารุงรักษารถยนต์ราชการ

3,900

3,900

เฉพาะเจาะจง

ร้านเฮงเฮงรวมช่าง

3,900

ร้านเฮงเฮงรวมช่าง

15

จ้างบารุงรักษารถยนต์ราชการ

1,543

1,543

เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้าไทยธานี จากัด

1,543

บริษัท โตโยต้าไทยธานี จากัด

16

จ้างเหมารื้อและติดตั้งระบบไฟแสงสว่าง
ทางเดิน

490,000

490,000

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด อาร์ทเี อ็มเค

490,000

ห้างหุ้นส่วนจากัด อาร์ทเี อ็มเค

17

ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย

2,580

2,580

เฉพาะเจาะจง

บริษัทนาโนครีเอทีฟ จากัด

2,580

18

จ้างจัดทาป้ายไวนิล

56,080

56,080

เฉพาะเจาะจง

ร้านป้ายเอชดี

56,080

แบบ สขร_ 1

8-ม.ค.-62

490,000 ราคาเหมาะสม

ใบสังซื้อ 116/2562

11-ม.ค.-62

บริษัทนาโนครีเอทีฟ จากัด

2,580 ราคาเหมาะสม

ใบสังซื้อ 117/2562

11-ม.ค.-62

ร้านป้ายเอชดี

56,080 ราคาเหมาะสม

ใบสังซื้อ 118/2562

11-ม.ค.-62
หน ้าที่ 1

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลมะเร็งอุดรธำนี กรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข
วันที่ 4 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

(บำท)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือก

รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
เลขที่สัญญำ

ลงวันที่

19

ซื้อตู้เก็บเสมหะเคลือนทีป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อโรคทางเดินหายใจแบบ
อัตโนมัติ

497,000

497,000

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีนิธ ซายน์ จากัด

497,000

บริษัท ซีนิธ ซายน์ จากัด

497,000 ราคาเหมาะสม

48/2562

16-ม.ค.-62

20

ซื้อหน้ากากฉายรังสี

667,000

667,000

bidding

บริษัท ดิสโป-เมด จากัด

605,000

บริษัท ดิสโป-เมด จากัด

605,000 ราคาเหมาะสม

49/2562

24-ม.ค.-62

21

จ้างพัฒนาซอฟต์แวร์เครืองมือ (Thai
Care Cloud Tools:TCC Tools)
สาหรับระบบสารสนเทศโรงพยาบาล

2,000,000

2,000,000

เฉพาะเจาะจง

ศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทาง
สถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2,000,000

ศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทาง
สถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2,000,000 ราคาเหมาะสม

50/2562

31-ม.ค.-62

22

ซื้อลาโพงเคลือนทีบลูทธู ขนาด 15 นิ้ว

7,700

7,700

เฉพาะเจาะจง

บริษัท นาโน ครีเอทีฟ จากัด

7,700

บริษัท นาโน ครีเอทีฟ จากัด

7,700 ราคาเหมาะสม

ใบสังซื้อ 119/2562

11-ม.ค.-62

23

ซื้อสติกเกอร์(ห้องยาเคมี)

12,500

12,500

เฉพาะเจาะจง

ร้าน ชัยวายุครุฑ

12,500

ร้าน ชัยวายุครุฑ

12,500 ราคาเหมาะสม

ใบสังซื้อ 120/2562

11-ม.ค.-62

24

จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักแพทย์

270,000

270,000

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ทริปเปิ้ลที

270,000

ห้างหุ้นส่วนจากัด ทริปเปิ้ลที

270,000 ราคาเหมาะสม

ใบสังซื้อ 121/2562

18-ม.ค.-62

25

จ้างบารุงรักษาระบบกรองน้าประปาโรง
ประปา

314,000

314,000

เฉพาะเจาะจง

ร้านฟิลเตอร์เซ็นเตอร์ อุดรธานี

314,000

ร้านฟิลเตอร์เซ็นเตอร์ อุดรธานี

314,000 ราคาเหมาะสม

ใบสังซื้อ 122/2562

18-ม.ค.-62

26

จ้างจัดทาป้ายไวนิล

1,300

1,300

เฉพาะเจาะจง

ร้านป้ายเอชดี

1,300 ราคาเหมาะสม

ใบสังซื้อ 123/2562

18-ม.ค.-62

27

จ้างเหมากู้คืนข้อมูลระบบ HIS

16,050

16,050

เฉพาะเจาะจง

บริษัทคอมมูนิเคชันเทคโนโลยี จากัด

16,050 ราคาเหมาะสม

ใบสังซื้อ 124/2562

18-ม.ค.-62

28

ซื้อถังใส่ผ้าแบบมีฝา

1,180

1,180

เฉพาะเจาะจง

บริษัท นิวง่วนแสงไทย จากัด

1,180

บริษัท นิวง่วนแสงไทย จากัด

1,180 ราคาเหมาะสม

ใบสังซื้อ 125/2562

21-ม.ค.-62

29

ซื้อถังสแตนเลสแบบเหยียบชนิดมีล้อ

19,200

19,200

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอดีเวลล์ จากัด

19,200

บริษัท ไอดีเวลล์ จากัด

19,200 ราคาเหมาะสม

ใบสังซื้อ 126/2562

21-ม.ค.-62

30

ซื้อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้

49,800

49,800

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ยูเคซี เฟอร์นิเจอร์ (1990)
จากัด

49,800

บริษัท ยูเคซี เฟอร์นิเจอร์ (1990)
จากัด

49,800 ราคาเหมาะสม

ใบสังซื้อ 127/2562

21-ม.ค.-62

31

จ้างเหมาทาสีพื้นเส้นทางสัญจรปลอดภัย
ลานกิจกรรม

250,000

250,000

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัดบ้านวิศวะคอน
สตรัคชัน

250,000

ห้างหุ้นส่วนจากัดบ้านวิศวะคอน
สตรัคชัน

250,000 ราคาเหมาะสม

ใบสังซื้อ 128/2562

21-ม.ค.-62

32

ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย

2,580

2,580

เฉพาะเจาะจง

บริษัท นาโนครีเอทีฟ จากัด

2,580

บริษัท นาโนครีเอทีฟ จากัด

2,580 ราคาเหมาะสม

ใบสังซื้อ 129/2562

21-ม.ค.-62

33

ซื้ออุปกรณ์ดามแขน-ขา

9,000

9,000

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอดีเวลล์ จากัด

9,000

บริษัท ไอดีเวลล์ จากัด

9,000 ราคาเหมาะสม

ใบสังซื้อ 130/2562

23-ม.ค.-62

34

ซื้อวัสดุสิงพิมพ์

119,900

119,900

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัดภาสิน

119,900

ห้างหุ้นส่วนจากัดภาสิน

119,900 ราคาเหมาะสม

ใบสังซื้อ 131/2562

24-ม.ค.-62

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด อุดรรุ่งโรจน์
ปิโตรเลียม

21,280

ห้างหุ้นส่วนจากัด อุดรรุ่งโรจน์
ปิโตรเลียม

21,280 ราคาเหมาะสม

ใบสังซื้อ 132/2562

25-ม.ค.-62

35

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิง

21,280

21,280

แบบ สขร_ 1

1,300

ร้านป้ายเอชดี

16,050 บริษัทคอมมูนิเคชันเทคโนโลยี จากัด

หน ้าที่ 2

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลมะเร็งอุดรธำนี กรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข
วันที่ 4 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
ลำดับที่

วงเงินที่จัดซื้อ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

(บำท)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือก

รำคำที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก

รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
เลขที่สัญญำ

ลงวันที่

68,480 ราคาเหมาะสม

ใบสังซื้อ 133/2562

25-ม.ค.-62

900 ราคาเหมาะสม

ใบสังซื้อ 134/2562

25-ม.ค.-62

36

ซื้อฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ

68,480

68,480

เฉพาะเจาะจง

บริษัทคอมมูนิเคชันเทคโนโลยี จากัด

37

จ้างจัดทาป้ายไวนิล

900

900

เฉพาะเจาะจง

ร้านป้ายเอชดี

38

ซื้อก้านไฟนาแสงภายในระบบไฟเบอร์
ออฟติก

16,470

16,470

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอสที เมดิคอล
แอน์ เซอร์วิส

16,470

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอสที เมดิคอล
แอน์ เซอร์วิส

16,470 ราคาเหมาะสม

ใบสังซื้อ 135/2562

25-ม.ค.-62

39

ซิลิโคนสาหรับรองน้าหนักเพือการจัดท่า
ผ่าตัด

30,000

30,000

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีแอนด์ทเี อ็นจิเนียร์เทรดดิ้ง
จากัด

30,000

บริษัท ทีแอนด์ทเี อ็นจิเนียร์เทรดดิ้ง
จากัด

30,000 ราคาเหมาะสม

ใบสังซื้อ 136/2562

25-ม.ค.-62

40

จ้างซ่อมเครืองวัดความดันโลหิต

10,000

10,000

เฉพาะเจาะจง

บริษัท อีฟอร์แอลเอม ซัพพลาย
จากัด (มหาชน)

10,000

บริษัท อีฟอร์แอลเอม ซัพพลาย
จากัด (มหาชน)

10,000 ราคาเหมาะสม

ใบสังซื้อ 137/2562

29-ม.ค.-62

41

ซื้อสายสลิงชุดปี๊มเครืองยกน้าหนัก
สาหรับบริหารกล้ามเนื้อ

2,310

2,310

เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอ็มที สปอร์ต

2,310

ร้าน เอ็มที สปอร์ต

2,310 ราคาเหมาะสม

ใบสังซื้อ 138/2562

29-ม.ค.-62

42

ซื้ออุปกรณ์ปอ้ งกันความปลอดภัยสาหรับ
เจ้าหน้าที

43,194

43,194

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอสดับบลิวเอ

43,194

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอสดับบลิวเอ

43,194 ราคาเหมาะสม

ใบสังซื้อ 140/2562

30-ม.ค.-62

43

ซื้อทีนอนลม

9,000

9,000

เฉพาะเจาะจง

ร้านยิงเจริญเทรดดิ้ง

9,000

ร้านยิงเจริญเทรดดิ้ง

9,000 ราคาเหมาะสม

ใบสังซื้อ 141/2562

31-ม.ค.-62

44

ซื้อชั้นไม้

1,100

1,100

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยพิพัฒน์ทลู

1,100

บริษัท ไทยพิพัฒน์ทลู

1,100 ราคาเหมาะสม

ใบสังซื้อ 142/2562

31-ม.ค.-62

ลงชือ.......................................................................................................ผู้รายงานข้อมูล

68,480 บริษัทคอมมูนิเคชันเทคโนโลยี จากัด
900

ร้านป้ายเอชดี

ลงชือ.......................................................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(นางสาวภิญญาพัชญ์ เพียงแก้ว)

(นายศิริเดช ผ่านจังหาร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ

รองผู้อานวยการด้านอานวยการ

วันที 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

แบบ สขร_ 1

หน ้าที่ 3

เลขที่โครงกำร

61117105786
61107191768

แบบ สขร_ 1

หน ้าที่ 4

เลขที่โครงกำร

61117337409
61117096926

แบบ สขร_ 1

หน ้าที่ 5

เลขที่โครงกำร

แบบ สขร_ 1

หน ้าที่ 6

