
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวังสามหมอ โทร.๐๔๒ ๓๘๗๗๔๐ ต่อ ๑๐๑ 

ที ่ อด.๐๐๓๒.๓๐๑/1621                    วันที ่  9   กันยายน   ๒๕๖5 

เรื่อง  ขออนุญาตประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวังสามหมอ 
 ความเป็นมา 

 อ้างถึงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของศูนย์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ ส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ในหัวข้อ MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 

 ข้อเสนอ 

                    เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ของโรงพยาบาลวังสามหมอ มีคุณธรรมและความโปร่งใสสอดคล้องตาม
หลักเกณฑ์การ ประเมินส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการนี้ กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป โรงพยาบาล วังสามหมอ จึงขออนุญาตน าข้อมูลดังกล่าว เผยแพร่เว็บไซต์ของโรงพยาบาล        
วังสามหมอ ตามเอกสารที่แนบมา พร้อมนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ         
                    
    
       
            

           (นายสุนันท์ สุวรรณ) 
               นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 

- รับทราบ 
 

             
 
                    (นายเกรียงไกร  ไกยวรรณ์) 
               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวังสามหมอ 
 

 
 

 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวังสามหมอ โทร.๐๔๒ ๓๘๗๗๔๐ ต่อ ๑๐๑ 

ที ่ อด.๐๐๓๒.๓๐๑/1622                    วันที ่  9   กันยายน   ๒๕๖5 

เรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และขออนุญาตน าข้อมูลเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวังสามหมอ  

ด้วยโรงพยาบาลวังสามหมอ ได้ด าเนินการสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง            โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือเสนอให้ท่านผู้อ านวยการโรงพยาบาลวังสามหมอ  ได้รับ
ท ร า บ แ ล ะ สั่ ง ก า ร ใ ห้ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ด า เ นิ น ก า ร น า เ อ ก ส า ร ดั ง ก ล่ า ว เ ผ ย แ พ ร่ ไ ป ยั ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
https://www.wangsammohospital.go.th/  เ พ่ื อ ใช้ ในการประชาสั ม พันธ์ ส รุ ปผลการด า เนิ นการ          
จัดซื้อ–จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ         
                    
    
       
            

           (นายสุนันท์ สุวรรณ) 
               นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 

- รับทราบ 
 

             
 
                    (นายเกรียงไกร  ไกยวรรณ์) 
               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวังสามหมอ 
 

 
 

https://www.wangsammohospital.go.th/


                                          แบบ สขร. 1
                                           โรงพยาบาลวังสามหมอ อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

วงเงินทีจ่ะ วิธีซ้ือ รายชื่อผู้ เหตผุลที่คัดเลือก
ซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง เสนอราคา (โดยสังเขป)

1 ถ่านไฟฉายสีด า ขนาด AAA 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟิศ ซัพพลาย หจก.เดอะ วัน ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 1/7/2565
2 ถ่านไฟฉายสีด า ขนาด AA 5,250.00 5,250.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟิศ ซัพพลาย หจก.เดอะ วัน ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 1/7/2565
3 ถ่านไฟฉายสีด า ขนาด D  5,000.00  5,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟิศ ซัพพลาย หจก.เดอะ วัน ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 1/7/2565
5 แล็คซีน คละสี 2 นิ้ว (1*12) 1,620.00 1,620.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟิศ ซัพพลาย หจก.เดอะ วัน ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 1/7/2565
6 คลิปด า ขนาดเล็ก No.112 (1*12)  800.00  800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟิศ ซัพพลาย หจก.เดอะ วัน ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 1/7/2565
7 คลิปด า ขนาดกลาง No.110 (1*12)  1,250.00  1,250.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟิศ ซัพพลาย หจก.เดอะ วัน ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 1/7/2565
8 คลิปด า ขนาดใหญ่ No.108  275.00  275.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟิศ ซัพพลาย หจก.เดอะ วัน ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 1/7/2565
10 โต๊ะพับสีน้ าเงิน  22,000.00  22,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟิศ ซัพพลาย หจก.เดอะ วัน ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 1/7/2565
11 เก้าอี้สีขาวเกรดเอ  30,000.00  30,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟิศ ซัพพลาย หจก.เดอะ วัน ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 1/7/2565
13 งานจดัท าแผงกนัเปื้อนพร้อมแผงป้าย บริเวณผนังด้านบน อาคาร 184,150.00 184,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็.วาย.โกมล จ ากดั บริษัท เอน็.วาย.โกมล จ ากดั ราคาต  าสุด 1/7/2565

โภชนาการ ด้วยโครงไม้อัด 10 มม. , 15 มม. ปิดทับด้วยไม้อัดสัก และ

ลามิเนท ท าสีเคลือบแล็คเกอร์ ขนาดความสูง 0.47 ม.

14 งานร้ือถอนแผ่นหลังคาเดิม เปลี ยนแผ่นหลังคาใหม่ ร้ือเปลี ยนสายสัญาณ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็.วาย.โกมล จ ากดั บริษัท เอน็.วาย.โกมล จ ากดั ราคาต  าสุด 1/7/2565
ซ่อมหลังคารั ว บริเวณห้องทันตกรรม

15 ค่าแรงตรวจเช็คส ารวจและแกไ้ข และค่าด าเนินการ  7,500.00  7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็.วาย.โกมล จ ากดั บริษัท เอน็.วาย.โกมล จ ากดั ราคาต  าสุด 1/7/2565
22 งานกรุแต่งหุม้เสา ด้วยโครงไม้อัด 10 มม., 15 มม. ปดิทบัด้วยไม้อัดยาง  105,000.00  105,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็.วาย.โกมล จ ากดั บริษัท เอน็.วาย.โกมล จ ากดั ราคาต  าสุด 1/7/2565

ไม้อดัสัก ปิดค้ิวไม้จริง ท าสีเคลือบแลคเกอร์ ขนาด

เสา 30x30x2.50 ม. บริเวณเสาห้องโภชนาการ
16 งานร้ือถอนแผงไม้เฟอร์นิเจอร์เดิม แผงผนังกั้นหอ้งเดิม โซฟานั งส าหรับ  9,500.00  9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็.วาย.โกมล จ ากดั บริษัท เอน็.วาย.โกมล จ ากดั ราคาต  าสุด 1/7/2565

ผู้ป่วย บริเวณห้องโภชนาการ พร้อมจัดเกบ็ขนทิ้ง

17 งานกรุแต่งหุม้เสา ด้วยโครงไม้อัด 10 มม.,15 มม. ปิดทับด้วยไม้อัด  90,000.00  90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็.วาย.โกมล จ ากดั บริษัท เอน็.วาย.โกมล จ ากดั ราคาต  าสุด 1/7/2565

วันทีท่ าสัญญาล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง ผู้ไดร้ับการคัดเลือก

                               สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดอืน  กรกฎาคม  2565
           โรงพยาบาลวังสามหมอ อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 

       ณ วันที ่ 31  กรกฎาคม  พ.ศ.  2565



วงเงินทีจ่ะ วิธีซ้ือ รายชื่อผู้ เหตผุลที่คัดเลือก
ซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง เสนอราคา (โดยสังเขป)

วันทีท่ าสัญญาล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง ผู้ไดร้ับการคัดเลือก

ยาง ไม้อดัสัก ปิดค้ิวไม้จริง ท าสีเคลือบแลคเกอร์
ขนาดเสา  30x30x2.50 ม.บริเวณเสาหอ้งโภชนาการ

18 งานซ่อมแซมตู้ล็อกเกอร์เก็บอุปกรณ์ผู้ป่วย บริเวณรถเข็นเปล กรุไม้อัด  17,625.00  17,625.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็.วาย.โกมล จ ากดั บริษัท เอน็.วาย.โกมล จ ากดั ราคาต  าสุด 1/7/2565
ปิดทับด้วยแผ่นลามเินท บริเวณบานตู้ ซ่อมบานพับ

19 งานร้ือถอนโครงไม้เดิม กรุด้วยไม้อัด 10 มม. และ 15 มม. ปิดทับด้วย 29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็.วาย.โกมล จ ากดั บริษัท เอน็.วาย.โกมล จ ากดั ราคาต  าสุด 1/7/2565
ไม้อัดยาง ปิดทับด้วยลามิเนท ท าสีเคลือบแลคเกอร์ 

บริเวณซุ้มทางเข้า หน้าตึก OPD
20 งานฉาบโป้ว ซ่อมรอยฉีกขาด ขัดผิว ลอกสีเดิม ย้อมสีใหม่ เคลือบด้วย 4,995.00 4,995.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็.วาย.โกมล จ ากดั บริษัท เอน็.วาย.โกมล จ ากดั ราคาต  าสุด 1/7/2565

แลคเกอร์ ไม้อดัสัก แผงป้ายด้านบนและแผงบังรางม่าน

ประตูเลื อนห้องเอ็กซเรย์ สูง 0.80 ม.
21 งานร้ือถอนแผงไม้อัดเดิม กรุไม้อัดยาง ปิดทับด้วยลามิเนททั้งสองด้าน  35,000.00  35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็.วาย.โกมล จ ากดั บริษัท เอน็.วาย.โกมล จ ากดั ราคาต  าสุด 1/7/2565

ท าสีเคลือบแลคเกอร์ ประตูห้องเอ็กซเรย์ 
22 งานซ่อมแซมตู้เต้ียห้องฉกุเฉนิ ติดต้ังบานพับ ติดแผ่นลามเินทบริเวณ  61,875.00  61,875.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็.วาย.โกมล จ ากดั บริษัท เอน็.วาย.โกมล จ ากดั ราคาต  าสุด 1/7/2565

บานตู้ซ่อมแซมภายใน ท าสีเคลือบแลคเกอร์ ขนาด

สูง 0.80 ม. ลึก 0.40 ม. ท าบานประตูตู้ใหม่
23 งานซ่อมแซมเสาบริเวณทางเข้าห้องเอ็กซเรย์ ร้ือถอนงานไม้เดิม  5,500.00  5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็.วาย.โกมล จ ากดั บริษัท เอน็.วาย.โกมล จ ากดั ราคาต  าสุด 1/7/2565

เสริมโครงด้วยไมอ้ดั 10 มม., 15 มม. ปิดทับด้วยไม้

อัดสัก ท าสีเคลือบแลคเกอร์
24 ล้อเลื อนและรางเลื อนส าหรับประตู X-Ray ขนาด 1,000 กก.  35,000.00  35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็วาย เมดิคอล 2013 บริษัท เอ็นวาย เมดิคอล 2013 ราคาต  าสุด 1/7/2565
50 2.ค่าแรงติดต้ังรางประตูและบานประตู X-Ray พร้อมอปุกรณ์ยดึพ่วง  15,000.00  15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็วาย เมดิคอล 2013 บริษัท เอ็นวาย เมดิคอล 2013 ราคาต  าสุด 1/7/2565
25 งานฉาบโป้ว ซ่อมรอยฉีกขาด ขัดผิว ลอกสีเดิม ยอมสีใหม่ เคลือบด้วย 7,155.00 7,155.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชยากร 2020 บริษัท ชยากร 2020 ราคาต  าสุด 1/7/2565

แลคเกอร์ ไม้อัดสัก แผงป้ายเหนือช่องทางเข้า  

ยาว 5.30 ม. ห้องฉุกเฉิน (ER)
26 งานฉาบโป้ว ซ่อมรอยฉีกขาด ขัดผิว ลอกสีเดิม ยอมสีใหม่ เคลือบด้วย  10,125.00  10,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชยากร 2020 บริษัท ชยากร 2020 ราคาต  าสุด 1/7/2565



วงเงินทีจ่ะ วิธีซ้ือ รายชื่อผู้ เหตผุลที่คัดเลือก
ซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง เสนอราคา (โดยสังเขป)

วันทีท่ าสัญญาล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง ผู้ไดร้ับการคัดเลือก

แลคเกอร์ ไม้อัดสัก กล่องคานยึดรางม่านรูปโค้ง
ห้องฉุกเฉิน (ER)

27 งานฉาบโป้ว ซ่อมรอยฉีกขาด ขัดผิว ลอกสีเดิม ยอมสีใหม่ เคลือบด้วย  5,500.00  5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชยากร 2020 บริษัท ชยากร 2020 ราคาต  าสุด 1/7/2565
แลคเกอร์ ไม้อัดสัก แผงป้ายบนเหนือประตู สูง 
 2.80 ม. กว้าง 1.35 ม.ยาว 7.50 ม. หน้าห้องพักแพทย์

28 ออกซิเจนเหลว  105,084.00  105,084.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไคนีติคส์ แอคเซี ยม จ ากัด บริษทั ไคนติีคส์ แอคเซี ยม จ ากดั ราคาต  าสุด 1/7/2565
**จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพกัเจ้าหน้าที 
นางสาว ภรณ์สุดา สุวรรณ

29 ติดต้ังเสาปนูท าโครงเหล็กหลังคาพืน้ที  35 ตารางเมตร  49,000.00  49,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต  าสุด 5/7/2565
30 มุงหลังคาเหล็ก 35 ตารางเมตร  27,300.00  27,300.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต  าสุด 5/7/2565
31 ติดต้ังระบบไฟฟ้า 8 จุด พร้อมอุปกรณ์  6,500.00  6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต  าสุด 5/7/2565
32 ติดต้ังระบบประปา พร้อมอุปกรณ์  1,720.00  1,720.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต  าสุด 5/7/2565

**จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพกัเจ้าหน้าที เฉพาะเจาะจง
นางสาว ภรณ์สุดา สุวรรณ

33 ขนดินปรับพืน้ที  44 ตารางเมตร  8,800.00  8,800.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต  าสุด 5/7/2565
34 เทคานเสากั้นดิน 23 ตารางเมตร  8,050.00  8,050.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต  าสุด 5/7/2565
35 ร้ือโครงสร้างเดิมและตัดต้นไม้  4,500.00  4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต  าสุด 5/7/2565
36 เทพืน้คอนกรีต 48 ตารางเมตร  21,600.00  21,600.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต  าสุด 5/7/2565
37 ทาสีพืน้ที  148 ตารางเมตร  17,760.00  17,760.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต  าสุด 5/7/2565
38 ติดต้ังฝ้าเรียบพร้อมอุปกรณ์ 24 ตารางเมตร  13,920.00  13,920.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต  าสุด 5/7/2565

**จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพกัเจ้าหน้าที 
นางสาว ภรณ์สุดา สุวรรณ

39 ก่อฉาบหลังห้องพักพืน้ที  62 ตารางเมตร  40,300.00  40,300.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต  าสุด 5/7/2565
40 ปูกระเบือ้ง 40x40 จ านวน 43 ตารางเมตร  33,540.00  33,540.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต  าสุด 5/7/2565
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41 ติดต้ังประตูหน้าต่างจ านวน4ช่องพร้อมอปุกรณ์  13,800.00  13,800.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต  าสุด 5/7/2565
**จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพกัเจ้าหน้าที 
นางสาว นันทรัตน์ วันทอง

42 ปรับพืน้ที ท าความสะอาดบริเวรพืน้ที  5,500.00  5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต  าสุด 5/7/2565
43 เทพื้นคอนกรีตรอบบริเวรบา้นพกัเนื้อที  126 ตรม.  56,700.00  56,700.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต  าสุด 5/7/2565

**จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพกัเจ้าหน้าที 
นางสาว นันทรัตน์ วันทอง

44 ท าโครงหล็กหลังคาและมุงเมลทัลซีพร้อมรางน้ า  51,660.00  51,660.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต  าสุด 6/7/2565
45 ตัดต้นไม้ใหญ่พร้อมจัดเก็บเรียบร้อย4ต้น  7,000.00  7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต  าสุด 6/7/2565
46 ติดต้ังระบบไฟสว่าง4จุดพร้อมอุปกรณ์  1,500.00  1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต  าสุด 6/7/2565
47 ชั้นวางรองเท้าสแตนเลส  900.00  900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟิศ ซัพพลาย หจก.เดอะ วัน ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 6/7/2565
48 เก้าอี้ส านักงาน  11,100.00  11,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟิศ ซัพพลาย หจก.เดอะ วัน ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 6/7/2565
49 Nurs Focus Note ขนาด A4  70,000.00  70,000.00 เฉพาะเจาะจง ทริปเปิล เอ็ม กรุ๊ป ทริปเปิล เอ็ม กรุ๊ป ราคาต  าสุด 6/7/2565
50 ใบ Clinical Summary  17,500.00  17,500.00 เฉพาะเจาะจง ทริปเปิล เอ็ม กรุ๊ป ทริปเปิล เอ็ม กรุ๊ป ราคาต  าสุด 6/7/2565
51 ใบแบบประเมินสมรรถนะผู้ป่วยแรกรับ 2 หน้า  18,500.00  18,500.00 เฉพาะเจาะจง ทริปเปิล เอ็ม กรุ๊ป ทริปเปิล เอ็ม กรุ๊ป ราคาต  าสุด 6/7/2565
52 น้ าดื มทริปเปิล ชนิดถ้วย 220 ml.  14,000.00  14,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัชวีร์ ร้านชัชวีร์ ราคาต  าสุด 6/7/2565
53 เชา่เครื องแปลงสัญญาณภาพเอก็ซเรยป์็นดิจติอล พร้อมระบบจดัเกบ็  40,000.00  40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส์ บริษัท ทีจแีอล เมดิคัล ซิสเต็มส์ ราคาต  าสุด 7/7/2565
54 และกระจายภาพทางการแพทยแ์บบดิจิตอล (PACS)

55 จกัรยายออกก าลังกายเอนปัน่แบบมีพนักพงิ รุ่น SH-B5836R  35,000.00  35,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอ็นแอนด์ที เมดิทอป (2007) หจก. เอน็แอนด์ที เมดิทอป (2007) ราคาต  าสุด 7/7/2565
56 ไขพาราฟิน (ขนาด 2 ปอนด์)  5,000.00  5,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอ็นแอนด์ที เมดิทอป (2007) หจก. เอน็แอนด์ที เมดิทอป (2007) ราคาต  าสุด 7/7/2565
57 ถังขยะกลมแบบเหยียบพร้อมไส้ในมีล้อเลื อน แสตนเลส ขนาด 28x38 cm.  8,400.00  8,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ย.ูเอ็ม.แอล ซัพพลาย หจก. ย.ูเอม็.แอล ซัพพลาย ราคาต  าสุด 7/7/2565
58 ถังขยะกลมแบบเหยียบพร้อมไส้ในมีล้อเลื อน แสตนเลส ขนาด 28x38 cm.  4,200.00  4,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ย.ูเอ็ม.แอล ซัพพลาย หจก. ย.ูเอม็.แอล ซัพพลาย ราคาต  าสุด 7/7/2565
59 เส้ือกาวด์ Dispos  6,000.00  6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ย.ูเอ็ม.แอล ซัพพลาย หจก. ย.ูเอม็.แอล ซัพพลาย ราคาต  าสุด 7/7/2565
60 เส้ือกาวด์ Dispos แบบกันน้ า สีฟ้า  2,900.00  2,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ย.ูเอ็ม.แอล ซัพพลาย หจก. ย.ูเอม็.แอล ซัพพลาย ราคาต  าสุด 7/7/2565
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**หมึกเครื องถ่ายเอกสาร 
61 TN-267 BK  22,640.00  22,640.00 เฉพาะเจาะจง บ.ีดี.คอมพิวเตอร์ บ.ีดี.คอมพิวเตอร์ ราคาต  าสุด 8/7/2565
62 TN-267 C  3,200.00  3,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ีดี.คอมพิวเตอร์ บ.ีดี.คอมพิวเตอร์ ราคาต  าสุด 8/7/2565
63 TN-267 M  3,200.00  3,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ีดี.คอมพิวเตอร์ บ.ีดี.คอมพิวเตอร์ ราคาต  าสุด 8/7/2565
64 TN-267 Y  9,600.00  9,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.ีดี.คอมพิวเตอร์ บ.ีดี.คอมพิวเตอร์ ราคาต  าสุด 8/7/2565
65 กรรไกรตัดไหม ไอริส ตรง 11 ซม.  11,250.00  11,250.00 เฉพาะเจาะจง พี เอส เอ อินเตอร์ไลฟ์ พ ีเอส เอ อนิเตอร์ไลฟ์ ราคาต  าสุด 8/7/2565
66 กรรไกรตัดไหมโอเปอร์เรต้ิง ล/ป ตรง 14 ซม.  7,500.00  7,500.00 เฉพาะเจาะจง พี เอส เอ อินเตอร์ไลฟ์ พ ีเอส เอ อนิเตอร์ไลฟ์ ราคาต  าสุด 8/7/2565
67 กรรไกรตัดเนื้อเมทซึ มบอม โค้ง 14 ซม.  9,500.00  9,500.00 เฉพาะเจาะจง พี เอส เอ อินเตอร์ไลฟ์ พ ีเอส เอ อนิเตอร์ไลฟ์ ราคาต  าสุด 8/7/2565
68 ฮาร์ดแมนอาร์เธอรี  ฟอร์เซ็บ โค้ง 10 ซม.  8,500.00  8,500.00 เฉพาะเจาะจง พี เอส เอ อินเตอร์ไลฟ์ พ ีเอส เอ อนิเตอร์ไลฟ์ ราคาต  าสุด 8/7/2565
69 ครายอาร์เธอรี  ฟอร์เซ็บ โค้ง 14 ซม.  9,500.00  9,500.00 เฉพาะเจาะจง พี เอส เอ อินเตอร์ไลฟ์ พ ีเอส เอ อนิเตอร์ไลฟ์ ราคาต  าสุด 8/7/2565
70 โรเชสเตอร์ พีน อาร์เธอรี  ฟอร์เซ็บ โค้ง 18 ซม.  14,500.00  14,500.00 เฉพาะเจาะจง พี เอส เอ อินเตอร์ไลฟ์ พ ีเอส เอ อนิเตอร์ไลฟ์ ราคาต  าสุด 8/7/2565
71 น้ ายาแช่ท าลายเชือ้ประสิทธิภาพสูง Umonium 38 Neutralis 1 L.  80,000.00  80,000.00 เฉพาะเจาะจง ที ที เบสท์ เมดิคัล ที ที เบสท์ เมดิคัล ราคาต  าสุด 8/7/2565
72 ล้างแอร์ห้องพิเศษ ตึก ข  3,600.00  3,600.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 8/7/2565
73 ล้างแอร์แว็คเติมน้ ายา R22 ซ่อมระบบไฟฟา้ใหม่  7,000.00  7,000.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 8/7/2565
74 ล้างแอร์ห้อง X-ray  600.00  600.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 8/7/2565
75 ปูนอินทรีย์เพชร  21,000.00  21,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 8/7/2565
76 เหล็กกล่อง 4x2 ชุบ  27,800.00  27,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 8/7/2565
77 เหล็กกล่อง 3x1½ ชุบ  29,400.00  29,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 8/7/2565
78 เหล็กกล่อง 2x1 ชุบ  28,400.00  28,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 8/7/2565
79 ลวดเชื อม 2.6 mm.  3,400.00  3,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 8/7/2565
80 ปูนอินทรีย์เขียว  15,000.00  15,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 8/7/2565
81 ปูนเสือฉาบ  15,000.00  15,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 8/7/2565
82 เหล็กข้ออ้อย 12 mm.  31,000.00  31,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 8/7/2565
83 เหล็กกลม 6 mm.  16,150.00  16,150.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 8/7/2565
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84 ลวดด า  1,400.00  1,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 8/7/2565
85 ใบตัด 14'  1,400.00  1,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 8/7/2565
86 ตะปู 3x10  1,200.00  1,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 8/7/2565
87 เหล็กฉาก 1½ x1½  9,000.00  9,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 8/7/2565
88 หิน 3/4  19,500.00  19,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 8/7/2565
89 ไม้อัดฟิล์มด า 15 mm.  19,500.00  19,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 8/7/2565
90 แผ่นอลูซิงค์ 0.30  37,800.00  37,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 8/7/2565
91 ทรายโขง  20,000.00  20,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 8/7/2565
92 แผ่นพืน้ 0.35x4 m.  22,500.00  22,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 8/7/2565
93 ไวร์เมช 20x20 4 mm.  3,300.00  3,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 8/7/2565
94 อิฐบล๊อก  7,000.00  7,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 8/7/2565
95 เหล็กกล่องสี เหลี ยม 4x4 ชุบ  16,000.00  16,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 8/7/2565
96 สกรูยิงแผ่น  6,000.00  6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 8/7/2565
97 ประตู PUC หนา  6,600.00  6,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 8/7/2565
98 ค่าแรง  120,000.00  120,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 8/7/2565
99 เครื องปรับอากาศ แบบติดผนงั ระบบ Inverter ขนาด 24000 BTU  36,400.00  36,400.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 8/7/2565

ยี ห้อ Haier พร้อมติดต้ัง
100 น้ ายาซักผ้าส าหรับเครื อง  99,500.00  99,500.00 เฉพาะเจาะจง ฟินิกซ์ ซัพพลาย ฟินิกซ์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 10/7/2565
101 น้ ายาปรับผ้านุ่ม  99,500.00  99,500.00 เฉพาะเจาะจง บีริช เทรดด้ิง บีริช เทรดด้ิง ราคาต  าสุด 10/7/2565
102 ครีมอาบน้ าเดทตอล  11,844.00  11,844.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมนัสเฟอร์นิเจอร์ ร้านมนัสเฟอร์นิเจอร์ ราคาต  าสุด 10/7/2565
103 แชมพูแพนทีน  7,524.00  7,524.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมนัสเฟอร์นิเจอร์ ร้านมนัสเฟอร์นิเจอร์ ราคาต  าสุด 10/7/2565
104 กระบอกฉีดน้ ายา  2,340.00  2,340.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมนัสเฟอร์นิเจอร์ ร้านมนัสเฟอร์นิเจอร์ ราคาต  าสุด 10/7/2565
105 รองเท้า  2,388.00  2,388.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมนัสเฟอร์นิเจอร์ ร้านมนัสเฟอร์นิเจอร์ ราคาต  าสุด 10/7/2565
106 พรมเช็ดเท้า  278.00  278.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมนัสเฟอร์นิเจอร์ ร้านมนัสเฟอร์นิเจอร์ ราคาต  าสุด 10/7/2565
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107 กระจกเงายาว  1,500.00  1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมนัสเฟอร์นิเจอร์ ร้านมนัสเฟอร์นิเจอร์ ราคาต  าสุด 10/7/2565
108 ผ้าห่มชุดโตโต้  7,500.00  7,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมนัสเฟอร์นิเจอร์ ร้านมนัสเฟอร์นิเจอร์ ราคาต  าสุด 10/7/2565
109 เก้าอี้ส านักงานไฮโดรลิคขาเหล็ก  29,700.00  29,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมนัสเฟอร์นิเจอร์ ร้านมนัสเฟอร์นิเจอร์ ราคาต  าสุด 10/7/2565
110 2.เก้าอี้ส านักงานไฮโดรลิคสูงขาเหล็ก  5,900.00  5,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมนัสเฟอร์นิเจอร์ ร้านมนัสเฟอร์นิเจอร์ ราคาต  าสุด 10/7/2565
111 น้ าดื มทริปเปิล ชนิดถ้วย 220 ml.  14,000.00  14,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัชวีร์ ร้านชัชวีร์ ราคาต  าสุด 10/7/2565
112 มิเตอร์ตรวจวัดค่าคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ า  14,400.00  14,400.00 เฉพาะเจาะจง ทริปเปิล เอ็ม กรุ๊ป ทริปเปิล เอ็ม กรุ๊ป ราคาต  าสุด 10/7/2565
113 Dissolved Oxygen Meter (ชุดตรวจวดัออกซิเจน)  45,000.00  45,000.00 เฉพาะเจาะจง ทริปเปิล เอ็ม กรุ๊ป ทริปเปิล เอ็ม กรุ๊ป ราคาต  าสุด 10/7/2565
114 pH Meter เครื องวัดความเป็นกรด-ด่าง (แบบกนัน้ า)  11,000.00  11,000.00 เฉพาะเจาะจง ทริปเปิล เอ็ม กรุ๊ป ทริปเปิล เอ็ม กรุ๊ป ราคาต  าสุด 10/7/2565
115 สารละลายใช้ทดสอบคลอรีน ใช้กับมิเตอร์รุ่น HI  8,000.00  8,000.00 เฉพาะเจาะจง ทริปเปิล เอ็ม กรุ๊ป ทริปเปิล เอ็ม กรุ๊ป ราคาต  าสุด 10/7/2565
116 แฟ้มสะสมงาน  7,500.00  7,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสามหมอศึกษา ร้านสามหมอศึกษา ราคาต  าสุด 11/7/2565
117 คลิปด าหนีบกระดาษ  3,000.00  3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสามหมอศึกษา ร้านสามหมอศึกษา ราคาต  าสุด 11/7/2565
118 กระดาษ A4  7,000.00  7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสามหมอศึกษา ร้านสามหมอศึกษา ราคาต  าสุด 11/7/2565
119 ปากกา  1,000.00  1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสามหมอศึกษา ร้านสามหมอศึกษา ราคาต  าสุด 11/7/2565
120 กระดาษชาร์ด  2,500.00  2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสามหมอศึกษา ร้านสามหมอศึกษา ราคาต  าสุด 11/7/2565
121 ปากกาเคมี  1,500.00  1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสามหมอศึกษา ร้านสามหมอศึกษา ราคาต  าสุด 11/7/2565
122 สมุด เบอร์ 2  2,500.00  2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสามหมอศึกษา ร้านสามหมอศึกษา ราคาต  าสุด 11/7/2565
123 ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที มภีาวะพึ งพิง (care giver)  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง นางสมคิด ขัติยะวงค์ นางสมคิด ขัติยะวงค์ ราคาต  าสุด 11/7/2565
124 ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุี มีภาวะพึ งพงิ (care giver)  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง นางจันทร์ จ่าบุญ นางจันทร์ จ่าบุญ ราคาต  าสุด 11/7/2565
125 ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุี มีภาวะพึ งพงิ (care giver)  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอลัุยวรรณ  จนัออ่น นางสาวอุลัยวรรณ  จันอ่อน ราคาต  าสุด 11/7/2565
126 ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุี มีภาวะพึ งพงิ (care giver)  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอริษา ขติัยะวงค์ นางสาวอริษา ขติัยะวงค์ ราคาต  าสุด 11/7/2565
127 ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุี มีภาวะพึ งพงิ (care giver)  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณา เรืองโพน นางวรรณา เรืองโพน ราคาต  าสุด 11/7/2565
128 ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุี มีภาวะพึ งพงิ (care giver)  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง นางทองเลื อน ถ าวาปี นางทองเลื อน ถ าวาปี ราคาต  าสุด 11/7/2565
129 ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุี มีภาวะพึ งพงิ (care giver)  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง นางสมพร ล้วนวิเศษ นางสมพร ล้วนวิเศษ ราคาต  าสุด 11/7/2565
130 ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุี มีภาวะพึ งพงิ (care giver)  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง นางสมคิด ขัติยะวงค์ นางสมคิด ขัติยะวงค์ ราคาต  าสุด 11/7/2565
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131 ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุี มีภาวะพึ งพงิ (care giver)  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา เหนือกาฬสินธุ์ นางสาววาสนา เหนือกาฬสินธุ์ ราคาต  าสุด 11/7/2565
132 ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุี มีภาวะพึ งพงิ (care giver)  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง นางบังอร ใสศรัทธา นางบังอร ใสศรัทธา ราคาต  าสุด 11/7/2565
133 ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุี มีภาวะพึ งพงิ (care giver)  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง นางก้านก่อง โสมล นางก้านก่อง โสมล ราคาต  าสุด 11/7/2565
134 ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุี มีภาวะพึ งพงิ (care giver)  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณี จันทร์เทพ นางสาวมณี จันทร์เทพ ราคาต  าสุด 11/7/2565
135 ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที มภีาวะพึ งพิง (care giver)  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง นายไชยเชษฐ์ บุญเกิด นายไชยเชษฐ์ บุญเกิด ราคาต  าสุด 11/7/2565
136 ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที มภีาวะพึ งพิง (care giver)  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอริษา ขติัยะวงค์ นางสาวอริษา ขติัยะวงค์ ราคาต  าสุด 11/7/2565
137 ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุี มีภาวะพึ งพงิ (care giver)  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง นางสงกรานต์ บุญจนัทร์ นางสงกรานต์ บุญจนัทร์ ราคาต  าสุด 11/7/2565
138 ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุี มีภาวะพึ งพงิ (care giver)  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง นายแว่น ชัยประโคม นายแว่น ชัยประโคม ราคาต  าสุด 11/7/2565
139 ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุี มีภาวะพึ งพงิ (care giver)  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง นางค าผอง พรหมภักดี นางค าผอง พรหมภักดี ราคาต  าสุด 11/7/2565
140 ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุี มีภาวะพึ งพงิ (care giver)  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง นายวันชัย ใสศรัทธา นายวันชัย ใสศรัทธา ราคาต  าสุด 11/7/2565
141 ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุี มีภาวะพึ งพงิ (care giver)  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง นางแดงต้อย ชัยประโคม นางแดงต้อย ชยัประโคม ราคาต  าสุด 11/7/2565
142 เครื องปรับอากาศ แบบติดผนงั ระบบ Inverter มีระบบฟอกอากาศ  29,700.00  29,700.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 11/7/2565

ขนาด 18000 BTU ยี ห้อ SHARP
143 ถุงพลาสติกสีด า ขนาด 30x50  99,600.00  99,600.00 เฉพาะเจาะจง บีริช เทรดด้ิง บีริช เทรดด้ิง ราคาต  าสุด 12/7/2565
144 แบตเตอรี อเมรอน  3,600.00  3,600.00 เฉพาะเจาะจง จ๊อกกี้มอเตอร์ จ๊อกกี้มอเตอร์ ราคาต  าสุด 12/7/2565
145 แบตเตอรี อเมรอน  4,000.00  4,000.00 เฉพาะเจาะจง จ๊อกกี้มอเตอร์ จ๊อกกี้มอเตอร์ ราคาต  าสุด 12/7/2565
146 Keyboard Logitech USB  4,500.00  4,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุดรไอที.เซ็นเตอร์ หจก.อดุรไอที.เซ็นเตอร์ ราคาต  าสุด 12/7/2565
147 ตลับหมึก HP 680 สี  1,580.00  1,580.00 เฉพาะเจาะจง เอส คอมพิวเตอร์ เอส คอมพิวเตอร์ ราคาต  าสุด 12/7/2565
148 ตลับหมึง HP 680 ด า  790.00  790.00 เฉพาะเจาะจง เอส คอมพิวเตอร์ เอส คอมพิวเตอร์ ราคาต  าสุด 12/7/2565

**ป้ายประกาศเกี ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด 19
149 ขนาด 400*70 ซม.  2,250.00  2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นอิงค์เจ็ท ร้านต้นอิงค์เจ็ท ราคาต  าสุด 18/7/2565
150 ขนาด 210*70 ซม.  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นอิงค์เจ็ท ร้านต้นอิงค์เจ็ท ราคาต  าสุด 18/7/2565
151 ป้ายฟิวเจอร์บอร์ดท าเนียบบุคลากรและแผนงานยุทธศาสตร์  500.00  500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นอิงค์เจ็ท ร้านต้นอิงค์เจ็ท ราคาต  าสุด 18/7/2565

ขนาด 50*60 ซม.
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**ป้ายไวนิลโครงไม้ ประกาศโรงพยาบาล ห้ามเข้าเยี ยม พร้อมขาต้ังโครงไม้

152 ขนาด 120*120 ซม.  1,500.00  1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นอิงค์เจ็ท ร้านต้นอิงค์เจ็ท ราคาต  าสุด 18/7/2565
153 ขนาด 40*120 ซม.  1,100.00  1,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นอิงค์เจ็ท ร้านต้นอิงค์เจ็ท ราคาต  าสุด 18/7/2565
154 ขนาด 50*120 ซม.  1,200.00  1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นอิงค์เจ็ท ร้านต้นอิงค์เจ็ท ราคาต  าสุด 18/7/2565
155 ปา้ยไวนลิพร้อมติดต้ังหนา้โรงพยาบาล ขนาด 3*6 เมตร  4,500.00  4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นอิงค์เจ็ท ร้านต้นอิงค์เจ็ท ราคาต  าสุด 18/7/2565
156 ป้ายไวนิลโครงเหล็ก ระเบียบการเยี ยมผู้ป่วย ป้ายไวนิล 2 ด้าน  3,000.00  3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นอิงค์เจ็ท ร้านต้นอิงค์เจ็ท ราคาต  าสุด 18/7/2565

พร้อมขาต้ังโครงเหล็ก ขนาด 100*150 ซม.
157 สต๊ิกเกอร์ฝ้าติดกระจก รวมติดต้ัง ขนาด 120*220 ซม.  3,600.00  3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นอิงค์เจ็ท ร้านต้นอิงค์เจ็ท ราคาต  าสุด 18/7/2565
158 งานป้ายพลาสติกอคิริก ติดสต๊ิกเกอร์ ศูนยป์ระสานงาน HI ขนาด  2,400.00  2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นอิงค์เจ็ท ร้านต้นอิงค์เจ็ท ราคาต  าสุด 18/7/2565

140*40 ซม. รวมติดต้ัง
159 งานป้ายพลาสติกอคิริก ติดสต๊ิกเกอร์ ศูนยพ์ัฒนาชมุชน ใส่แสตนเลส  1,250.00  1,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นอิงค์เจ็ท ร้านต้นอิงค์เจ็ท ราคาต  าสุด 18/7/2565

ขนาด 100*50 ซม. รวมติดต้ัง
160 งานปา้ยพลาสติกอคิริก ติดสต๊ิกเกอร์ ศูนยป์ระสานงานผู้ปว่ยโควิด  1,250.00  1,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นอิงค์เจ็ท ร้านต้นอิงค์เจ็ท ราคาต  าสุด 18/7/2565

ใส่แสตนเลส ขนาด 100*50 ซม. รวมติดต้ัง
161 งานป้ายพลาสติกอคิริก ติดสต๊ิกเกอร์ งานซ่อมบ ารุง  650.00  650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นอิงค์เจ็ท ร้านต้นอิงค์เจ็ท ราคาต  าสุด 18/7/2565

ขนาด 60*30 ซม.
162 งานป้ายพลาสติกอคิริก ติดสต๊ิกเกอร์ รายชื อแพทย์  750.00  750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นอิงค์เจ็ท ร้านต้นอิงค์เจ็ท ราคาต  าสุด 18/7/2565

ขนาด 40*8 ซม.
163 บัตรประจ าตัวบุคลากร โรงพยาบาล  700.00  700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นอิงค์เจ็ท ร้านต้นอิงค์เจ็ท ราคาต  าสุด 18/7/2565
164 บัตรการรับวัคซีน โควิด 19 พิมพ์ 2 ด้าน  4,770.00  4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นอิงค์เจ็ท ร้านต้นอิงค์เจ็ท ราคาต  าสุด 18/7/2565

**ตรายางแบบธรรมดา
165 กลุ่มงานพยาบาล 4 บรรทัด  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นอิงค์เจ็ท ร้านต้นอิงค์เจ็ท ราคาต  าสุด 18/7/2565
166 โลโก้โรงพยาบาล  1,000.00  1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นอิงค์เจ็ท ร้านต้นอิงค์เจ็ท ราคาต  าสุด 18/7/2565

**ตรายางแบบหมึกในตัว
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167 บรรทัด ชื อและต าแหน่ง  5,000.00  5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นอิงค์เจ็ท ร้านต้นอิงค์เจ็ท ราคาต  าสุด 18/7/2565
168 บรรทัด ชื อและต าแหน่งแบบยาว  550.00  550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นอิงค์เจ็ท ร้านต้นอิงค์เจ็ท ราคาต  าสุด 18/7/2565
169 บรรทัด ชื อและต าแหน่งแบบยาวพิเศษ  650.00  650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นอิงค์เจ็ท ร้านต้นอิงค์เจ็ท ราคาต  าสุด 18/7/2565
170 บรรทัด ชื อและต าแหน่ง  1,200.00  1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นอิงค์เจ็ท ร้านต้นอิงค์เจ็ท ราคาต  าสุด 18/7/2565
171 บรรทัด X-ray แล้ว  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นอิงค์เจ็ท ร้านต้นอิงค์เจ็ท ราคาต  าสุด 18/7/2565
172 บรรทัด สแกนแล้ว  800.00  800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นอิงค์เจ็ท ร้านต้นอิงค์เจ็ท ราคาต  าสุด 18/7/2565
173 บรรทัด ส าเนาถูกต้อง  800.00  800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นอิงค์เจ็ท ร้านต้นอิงค์เจ็ท ราคาต  าสุด 18/7/2565

**งานวันต่อต้านยาเสพติดและทูบีนัมเบอร์วัน
174 ป้ายวันยาเสพติด ขนาด 3*7 เมตร  5,250.00  5,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นอิงค์เจ็ท ร้านต้นอิงค์เจ็ท ราคาต  าสุด 18/7/2565
175 ป้ายทูบีนัมเบอร์วัน ขนาด 6*2.5 เมตร  3,750.00  3,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นอิงค์เจ็ท ร้านต้นอิงค์เจ็ท ราคาต  าสุด 18/7/2565
176 ป้ายไวนิลเดินขบวน ขนาด 200*80 ซม.  1,800.00  1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นอิงค์เจ็ท ร้านต้นอิงค์เจ็ท ราคาต  าสุด 18/7/2565
177 เกียรติบัตร และอุปกรณ์ตกแต่งบอร์ด  750.00  750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นอิงค์เจ็ท ร้านต้นอิงค์เจ็ท ราคาต  าสุด 18/7/2565
178 กรอบใส่เกียรติบัตร ขนาด A4  3,000.00  3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นอิงค์เจ็ท ร้านต้นอิงค์เจ็ท ราคาต  าสุด 18/7/2565

**ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด พร้อมด้ามถือ
179 แบบสี เหลี ยม ขนาด 40*40 ซม.  4,200.00  4,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นอิงค์เจ็ท ร้านต้นอิงค์เจ็ท ราคาต  าสุด 18/7/2565
180 แบบวงกลม ขนาดใหญ่  1,750.00  1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นอิงค์เจ็ท ร้านต้นอิงค์เจ็ท ราคาต  าสุด 18/7/2565
181 แบบวงกลม ขนาดเล็ก  1,000.00  1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นอิงค์เจ็ท ร้านต้นอิงค์เจ็ท ราคาต  าสุด 18/7/2565
182 กรอบใส่เกียรติบัตรสีขาว ขนาด A4  2,400.00  2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นอิงค์เจ็ท ร้านต้นอิงค์เจ็ท ราคาต  าสุด 18/7/2565
183 กรอบใส่เกียรติบัตรสีทองหน้ากว้าง A4  1,200.00  1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นอิงค์เจ็ท ร้านต้นอิงค์เจ็ท ราคาต  าสุด 18/7/2565
184 เกียรติบัตร 1 แพ็ค  350.00  350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นอิงค์เจ็ท ร้านต้นอิงค์เจ็ท ราคาต  าสุด 18/7/2565
185 ลิขวิดเปเปอร์ paper mate 7 มล. (1*12)  4,150.00  4,150.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟิศ ซัพพลาย หจก.เดอะ วัน ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 18/7/2565
186 กาวตราช้าง (1*12)  750.00  750.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟิศ ซัพพลาย หจก.เดอะ วัน ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 18/7/2565
187 หมึกเติมสีน้ าเงิน (1*12)  900.00  900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟิศ ซัพพลาย หจก.เดอะ วัน ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 18/7/2565
188 แล็คซีน (1*6)  2,700.00  2,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟิศ ซัพพลาย หจก.เดอะ วัน ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 18/7/2565
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189 ปากกาเคมีสีน้ าเงิน (1*12)  850.00  850.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟิศ ซัพพลาย หจก.เดอะ วัน ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 18/7/2565
190 ปากกาเน้นข้อความ (1*12)  1,500.00  1,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟิศ ซัพพลาย หจก.เดอะ วัน ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 18/7/2565
191 คัตเตอร์ขนาดกลาง  600.00  600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟิศ ซัพพลาย หจก.เดอะ วัน ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 18/7/2565
192 กรรไกร  1,200.00  1,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟิศ ซัพพลาย หจก.เดอะ วัน ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 18/7/2565
193 ลวดหนีบกระดาษ (1*10)  700.00  700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟิศ ซัพพลาย หจก.เดอะ วัน ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 18/7/2565
194 กบเหลาดินสอ  2,800.00  2,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟิศ ซัพพลาย หจก.เดอะ วัน ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 18/7/2565
195 กระดาษ A4 80 แกรม ดับเบิลเอ  14,000.00  14,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟิศ ซัพพลาย หจก.เดอะ วัน ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 18/7/2565
196 กระดาษ A4 80 แกรม  12,000.00  12,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟิศ ซัพพลาย หจก.เดอะ วัน ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 18/7/2565
197 ถุงมือส้ม เบอร์ L (1*12)  4,650.00  4,650.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟิศ ซัพพลาย หจก.เดอะ วัน ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 18/7/2565
198 ไม้กวาดดอกหญ้า (1*12)  3,900.00  3,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟิศ ซัพพลาย หจก.เดอะ วัน ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 18/7/2565
199 ไม้กวาดทางมะพร้าวปลายยาว (1*12)  2,160.00  2,160.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟิศ ซัพพลาย หจก.เดอะ วัน ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 18/7/2565
200 ไม้กวาดทางมะพร้าวปลายส้ัน (1*12)  1,800.00  1,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟิศ ซัพพลาย หจก.เดอะ วัน ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 18/7/2565
201 ไม้กวาดหยากใย่ (1*12)  1,440.00  1,440.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟิศ ซัพพลาย หจก.เดอะ วัน ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 18/7/2565
202 ด้ามมีดโกน  200.00  200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟิศ ซัพพลาย หจก.เดอะ วัน ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 18/7/2565
203 ที ตักขยะ  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟิศ ซัพพลาย หจก.เดอะ วัน ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 18/7/2565
204 ไบกอนสีเขียว  2,600.00  2,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟิศ ซัพพลาย หจก.เดอะ วัน ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 18/7/2565
205 สเปยร์ปรับอากาศ  2,200.00  2,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟิศ ซัพพลาย หจก.เดอะ วัน ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 18/7/2565
206 ไฮเตอร์ คัลเลอร์ 1000 มล.  11,000.00  11,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟิศ ซัพพลาย หจก.เดอะ วัน ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 18/7/2565
207 หลอดไฟ LED ส้ัน 9W. (1*30 หลอด)  9,000.00  9,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟิศ ซัพพลาย หจก.เดอะ วัน ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 18/7/2565
208 หลอดไฟ LED ยาว 18W. (1*30 หลอด)  11,300.00  11,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟิศ ซัพพลาย หจก.เดอะ วัน ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 18/7/2565
209 พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว  9,900.00  9,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟิศ ซัพพลาย หจก.เดอะ วัน ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 18/7/2565
210 ปล๊ักไฟ ยาว 5 เมตร  7,000.00  7,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟิศ ซัพพลาย หจก.เดอะ วัน ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 18/7/2565
211 Batt UPS 12V 7.8H  13,800.00  13,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุดรไอที.เซ็นเตอร์ หจก.อดุรไอที.เซ็นเตอร์ ราคาต  าสุด 18/7/2565
212 น้ ายาดับกลิ นและฆา่เชื้อผ้า เข้มข้น  97,500.00  97,500.00 เฉพาะเจาะจง วี เอ ซัพพลาย วี เอ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 18/7/2565
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213 น้ ายาดับกลิ นและฆา่เชื้อผ้า เข้มข้น  97,500.00  97,500.00 เฉพาะเจาะจง เอส บี เทรดด้ิง เอส บี เทรดด้ิง ราคาต  าสุด 18/7/2565
214 ถังขยะสีแดง 240 ลิตร มฝีาปดิ พมิพร์พ.,มล้ีอ,แบบหนา  98,800.00  98,800.00 เฉพาะเจาะจง ว.ีจ.ีดรักส์ ว.ีจ.ีดรักส์ ราคาต  าสุด 18/7/2565

ขยะติดเชื้อ
215 ถังขยะสีเขียว 240 ลิตร มีฝาปดิ พมิพร์พ.,มีล้อ,แบบหนา  98,800.00  98,800.00 เฉพาะเจาะจง วี เอ ซัพพลาย วี เอ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 18/7/2565
216 ถาดอาหารสแตนเลส 4 หลุม พร้อมฝาปิด  98,400.00  98,400.00 เฉพาะเจาะจง วี เอ ซัพพลาย วี เอ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 18/7/2565

หนา 304,22+28.2+4.5 ซม.
127 ผ้าเขียวตัดชุดเจ้าหน้าที  ผ้าคอมทวิล,หนา  97,500.00  97,500.00 เฉพาะเจาะจง วี เอ ซัพพลาย วี เอ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 18/7/2565
128 พรม 3M สีแดง,ไวนิล NOMAD แบบหนา 10 มิล, UAS  99,840.00  99,840.00 เฉพาะเจาะจง ว.ีจ.ีดรักส์ ว.ีจ.ีดรักส์ ราคาต  าสุด 18/7/2565
129 พรม 3M ไวนิล NOMAD แบบหนา 10 มิล,สีแดง, UAS  99,840.00  99,840.00 เฉพาะเจาะจง วี เอ ซัพพลาย วี เอ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 18/7/2565
130 ชุดปฏิบัติงานเจา้หน้าที  สีเลือดหม,ูหนา,เบอร์ 3XL  55,500.00  55,500.00 เฉพาะเจาะจง เอส บี เทรดด้ิง เอส บี เทรดด้ิง ราคาต  าสุด 18/7/2565
131 ชุดปฏบิติังานเจ้าหน้าที  (PCU)สีเลือดหม,ูสีม่วง,สีฟา้,หนา  77,700.00  77,700.00 เฉพาะเจาะจง ว.ีจ.ีดรักส์ ว.ีจ.ีดรักส์ ราคาต  าสุด 18/7/2565
132 สาย VFF 2*0.5  350.00  350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญแอร์&เซอร์วสิ ร้านชัยเจริญแอร์&เซอร์วิส ราคาต  าสุด 18/7/2565
133 สวิทช์แสงแดด โฮม 3A JL-150B  320.00  320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญแอร์&เซอร์วสิ ร้านชัยเจริญแอร์&เซอร์วิส ราคาต  าสุด 18/7/2565
134 ปล๊ักผู้ VENA  160.00  160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญแอร์&เซอร์วสิ ร้านชัยเจริญแอร์&เซอร์วิส ราคาต  าสุด 18/7/2565
135 บล๊อคลอย 2*4 นาโน  160.00  160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญแอร์&เซอร์วสิ ร้านชัยเจริญแอร์&เซอร์วิส ราคาต  าสุด 18/7/2565
136 บล๊อคลอย 4*4 นาโน WNG  210.00  210.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญแอร์&เซอร์วสิ ร้านชัยเจริญแอร์&เซอร์วิส ราคาต  าสุด 18/7/2565
137 ฝาปิดกันน้ า NT-WP11  285.00  285.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญแอร์&เซอร์วสิ ร้านชัยเจริญแอร์&เซอร์วิส ราคาต  าสุด 18/7/2565
138 กล่องพักสาย ZBUY4*2  35.00  35.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญแอร์&เซอร์วสิ ร้านชัยเจริญแอร์&เซอร์วิส ราคาต  าสุด 18/7/2565
139 กล่องพักสาย ZBUY4*4  45.00  45.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญแอร์&เซอร์วสิ ร้านชัยเจริญแอร์&เซอร์วิส ราคาต  าสุด 18/7/2565
140 ฝาครอบ 6 ช่อง ช้างใหม่  220.00  220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญแอร์&เซอร์วสิ ร้านชัยเจริญแอร์&เซอร์วิส ราคาต  าสุด 18/7/2565
141 สาย VAF 2*2.5 100 เมตร  2,000.00  2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญแอร์&เซอร์วสิ ร้านชัยเจริญแอร์&เซอร์วิส ราคาต  าสุด 18/7/2565
142 เคเบิลไทร์ 10 นิ้ว ขาว  125.00  125.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญแอร์&เซอร์วสิ ร้านชัยเจริญแอร์&เซอร์วิส ราคาต  าสุด 18/7/2565
143 รางเก็บสาย RM 2040  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญแอร์&เซอร์วสิ ร้านชัยเจริญแอร์&เซอร์วิส ราคาต  าสุด 18/7/2565
144 ขั้วห้อยยางกันน้ า E27 สีขาว SENTO  40.00  40.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญแอร์&เซอร์วสิ ร้านชัยเจริญแอร์&เซอร์วิส ราคาต  าสุด 18/7/2565
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145 ฟุค๊ #7  20.00  20.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญแอร์&เซอร์วสิ ร้านชัยเจริญแอร์&เซอร์วิส ราคาต  าสุด 18/7/2565
146 สกรู 3 นิ้ว (ถุง)  30.00  30.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญแอร์&เซอร์วสิ ร้านชัยเจริญแอร์&เซอร์วิส ราคาต  าสุด 18/7/2565
147 สกรูยิงเหล็ก 7*3/4 นิ้ว  160.00  160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญแอร์&เซอร์วสิ ร้านชัยเจริญแอร์&เซอร์วิส ราคาต  าสุด 18/7/2565
148 พัดลมดูดอากาศ 8" Hatari HT-VW20M9(N)  1,150.00  1,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญแอร์&เซอร์วสิ ร้านชัยเจริญแอร์&เซอร์วิส ราคาต  าสุด 18/7/2565
149 พัดลมโคจร 16 นิ้ว HATARI HE-C16M6  5,800.00  5,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญแอร์&เซอร์วสิ ร้านชัยเจริญแอร์&เซอร์วิส ราคาต  าสุด 18/7/2565
150 LED เช็ท 18 W Lekise  450.00  450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญแอร์&เซอร์วสิ ร้านชัยเจริญแอร์&เซอร์วิส ราคาต  าสุด 18/7/2565
151 หลอดแอลอีดี T8 9W เดย์ไลท์ Zeber  2,500.00  2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญแอร์&เซอร์วสิ ร้านชัยเจริญแอร์&เซอร์วิส ราคาต  าสุด 18/7/2565
152 หลอดแอลอีดี T8 18W เดย์ไลท์ Zeber  3,000.00  3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญแอร์&เซอร์วสิ ร้านชัยเจริญแอร์&เซอร์วิส ราคาต  าสุด 18/7/2565
153 หลอดแอลอีดี High Power ใบโอ 55W 6500K  550.00  550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญแอร์&เซอร์วสิ ร้านชัยเจริญแอร์&เซอร์วิส ราคาต  าสุด 18/7/2565
154 ทรายอะเบสที มีฟอส  97,200.00  97,200.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม ซัพพลาย เอ็ม ซัพพลาย ราคาต  าสุด 18/7/2565
155 ค่าถ่ายเอกสารประจ าเดือน มิถุนายน 2565  24,351.00  24,351.00 เฉพาะเจาะจง บ.ีดี.คอมพิวเตอร์ บ.ีดี.คอมพิวเตอร์ ราคาต  าสุด 18/7/2565
156 ติดต้ังผ้าม่านตาไก่ ม่านพลาสติกใสกั้นแอร์พร้อมราง 19 มม.  4,500.00  4,500.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 19/7/2565

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
157 เปลี ยนสายไฟขนาด 2.5 พร้อมเดินระบบเข้าเครื องปรับอากาศใหม่  1,500.00  1,500.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 19/7/2565

**จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพกัเจ้าหน้าที 
นายวีระ โพธิบ์าย

158 ต้ังเสาท าโครงเหล็กมุงหลังคา 30 ตรม  51,000.00  51,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต  าสุด 20/7/2565
159 เพดานเสริมเหล็กยาว8เมตร  2,800.00  2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต  าสุด 20/7/2565
160 ปรับพืน้เทคอนกรีด16ตรม  7,200.00  7,200.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต  าสุด 20/7/2565
161 ก่อฉาบ36ตรม  23,400.00  23,400.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต  าสุด 20/7/2565
162 ติดต้ังวงกบประตูไม้  8,500.00  8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต  าสุด 20/7/2565

**จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพกัเจ้าหน้าที 
นายวีระ โพธิบ์าย

163 ท าเค่เดอร์ซิงค์น้ าอ่างล้างจานพร้อมอุปกรณ์  9,800.00  9,800.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต  าสุด 20/7/2565
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164 ปูกระเบืง้  14,450.00  14,450.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต  าสุด 20/7/2565
165 ติดต้ังหน้าต่างบานเลื อน3บาน  7,500.00  7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต  าสุด 20/7/2565
166 ติดต้ังหน้าต่างบานเลื อน4บาน  8,200.00  8,200.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต  าสุด 20/7/2565
167 ทาสีพืน้ปูนใหม่  8,640.00  8,640.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต  าสุด 20/7/2565
168 ซ่อมแซมต่อเติมระบบปะปา  1,500.00  1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต  าสุด 20/7/2565
169 ติดต้ังงานไฟฟ้า  5,500.00  5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต  าสุด 20/7/2565
170 ปรับพืน้ที หน้าบ้านเทคอนกรีด  26,400.00  26,400.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต  าสุด 20/7/2565

จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าที 
คุณชลิดา ศิริทน,คุณจุฑาทิพย์ สอนสกุล

171 เทพืน้คอนกรีดหน้าบ้าน  11,250.00  11,250.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต  าสุด 20/7/2565
172 ต้ังเสาโครงหลังคาเหล็กหน้าบ้าน  47,600.00  47,600.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต  าสุด 20/7/2565
173 ทาสี  5,040.00  5,040.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต  าสุด 20/7/2565
174 เทคานเสริมเหล็ก  2,800.00  2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต  าสุด 20/7/2565
175 ปูกระเบืง้หลังบ้าน  10,200.00  10,200.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต  าสุด 20/7/2565
176 ท าประตูเหล็กหลังบ้าน  3,200.00  3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต  าสุด 20/7/2565

**จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพกัเจ้าหน้าที 
คุณชลิดา ศิริทน.คุณจุฑาทิพย์ สอนสกุล

177 ต้ังเสาท าโรงเหล็กหลังคาบ้าน  47,600.00  47,600.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต  าสุด 20/7/2565
178 เทพืน้คอนกรีดหลังบ้าน  5,400.00  5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต  าสุด 20/7/2565
179 ซ่อมแซมต่อเติมระบบปะปา  2,500.00  2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต  าสุด 20/7/2565
180 ติดต้ังระบบไฟพร้อมอุปกรณ์  1,500.00  1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต  าสุด 20/7/2565

**จา้งเหมาซ่อมแซมปรับปรุงตึกpcu,อาคารเรียนรู้,ซุ้มพระพุทธรูป

181 ค่าร้ือถอนขนย้าย  2,500.00  2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต  าสุด 20/7/2565
182 ขุดท าความสะอาดพืน้สีผิวเดิม อาคารเรียนรู้  9,650.00  9,650.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต  าสุด 20/7/2565



วงเงินทีจ่ะ วิธีซ้ือ รายชื่อผู้ เหตผุลที่คัดเลือก
ซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง เสนอราคา (โดยสังเขป)

วันทีท่ าสัญญาล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง ผู้ไดร้ับการคัดเลือก

183 ทาสีรองพืน้ปูนเก่า อาคารเรียนรู้  17,370.00  17,370.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต  าสุด 20/7/2565
184 ทาสีจริง อาคารเรียนรู้  46,320.00  46,320.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต  าสุด 20/7/2565

**จา้งเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที  งาน
ทาสี ตึก pcu,อาคารเรียนรู้,ซุ้มพระพทุธรูป พร้อมอปุกรณ์

185 ขุดท าความสะอาดพืน้สีผิวเดิม ตึก PCU  8,700.00  8,700.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต  าสุด 20/7/2565
186 ทาสีรองพืน้สีปูนเก่า ตึก PCU  15,660.00  15,660.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต  าสุด 20/7/2565
187 ทาสีจริง ตึก PCU  41,760.00  41,760.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต  าสุด 20/7/2565
188 ขุดพืน้ผิวเดิมและทาสีใหม่ ซุ้มพระพุทธรูป  7,500.00  7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต  าสุด 20/7/2565
189 อ่างซิงค์+ขาต้ัง  2,200.00  2,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
190 หน้าต่างอลูมิเนียม  12,000.00  12,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
191 ประตูอลูมิเนียม  12,000.00  12,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
192 อุปกรณ์ท่อ PVC+ท่อPVC  2,500.00  2,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
193 เหล็กกล่อง 1½x1½  5,700.00  5,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
194 ประตูสวิงอลูมิเนียม  15,000.00  15,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
195 เหล็กกล่อง 4x2 ชุบ  36,000.00  36,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
196 เหล็กกล่อง 3x1½ ชุบ  26,000.00  26,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
197 เหล็กกล่อง 4x4 ชุบ  17,000.00  17,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
198 สกรูด า  900.00  900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
199 กระเบือ้งเรียบ 120x240 15 mm.  19,500.00  19,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
200 กระเบือ้งเรียบ 120x240 10 mm.  18,900.00  18,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
201 ซิลิโคน  1,400.00  1,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
202 เหล็กซีลาย  8,400.00  8,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
203 ชักโครก  3,500.00  3,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
204 อุปกรณ์ท่อ PVC+ก๊อก  1,600.00  1,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565



วงเงินทีจ่ะ วิธีซ้ือ รายชื่อผู้ เหตผุลที่คัดเลือก
ซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง เสนอราคา (โดยสังเขป)

วันทีท่ าสัญญาล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง ผู้ไดร้ับการคัดเลือก

205 ปูนอินทรีย์เขียว  3,000.00  3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
206 ปูนอินทรีย์เพชร  1,500.00  1,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
207 ทราย  1,500.00  1,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
208 หิน  700.00  700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
209 อ่างล้างหน้า+กระจก  2,500.00  2,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
210 สกรูอลูซิงค์ 2"  3,000.00  3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
211 สกรู 1"  1,000.00  1,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
212 เหล็กฉาก 2"x2"  4,500.00  4,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
213 แผ่นเอส  1,200.00  1,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
214 ไม้อัด 10 mm.  5,000.00  5,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
215 เหล็กกล่อง 3x3  8,000.00  8,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
216 เหล็กกล่อง 4x2 ชุบ  7,200.00  7,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
217 ฉาก 1" อลูมิเนียม  1,500.00  1,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
218 ยิปซั มบอร์ด 120x240  4,800.00  4,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
219 ผ้าเทปยิปซั ม  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
220 สายไฟ 2x1.5  700.00  700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
221 สายไฟ 2x2.5  1,000.00  1,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
222 พุกเหล็ก 3/8  1,080.00  1,080.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
223 ใบเจีย 4"  350.00  350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
224 เหล็กกล่อง 2x1 ชุบ  14,400.00  14,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
225 มุ้งลวดห้องน้ า  1,500.00  1,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
226 สกรูทอง 8x1½  1,500.00  1,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
227 กระเบือ้งพืน้+ผนัง  12,675.00  12,675.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
228 ยาแนว  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565



วงเงินทีจ่ะ วิธีซ้ือ รายชื่อผู้ เหตผุลที่คัดเลือก
ซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง เสนอราคา (โดยสังเขป)

วันทีท่ าสัญญาล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง ผู้ไดร้ับการคัดเลือก

229 แผ่นอลูซิงค์  11,440.00  11,440.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
230 ประตู PVC หนา  2,500.00  2,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
231 สายไฟ 1x1.5  900.00  900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
232 เทปพันสายไฟ  150.00  150.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
233 ลวดเชื อม 2.6 mm.  1,020.00  1,020.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
234 ใบตัด 14"  700.00  700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
235 พัดลมดูดอากาศ  1,200.00  1,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
236 ชุดหลอดไฟ 36W  1,800.00  1,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
237 ชุดหลอดไฟ 18W  120.00  120.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
238 กล่อง+ฝา  350.00  350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
239 สวิทช์  100.00  100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
240 บล็อก  420.00  420.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
241 สีรองพืน้ปูนใหม่  1,800.00  1,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
242 สีน้ าภายนอก  3,600.00  3,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
243 สีทาภายใน  1,500.00  1,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
244 ลูกกล้ิงทาสี  240.00  240.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
245 ไม้อัด 15 mm.  7,800.00  7,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
246 เหล็กฉาก 1½"x1½  8,100.00  8,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
247 ฝักบัว  300.00  300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
248 สายฉีดช าระ  250.00  250.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
249 ราวผ้า  100.00  100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
250 สายน้ าดี  200.00  200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
251 วาล์วฝักบัว  250.00  250.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
252 ลูกกล้ิงทาสี 10"  360.00  360.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565



วงเงินทีจ่ะ วิธีซ้ือ รายชื่อผู้ เหตผุลที่คัดเลือก
ซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง เสนอราคา (โดยสังเขป)

วันทีท่ าสัญญาล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง ผู้ไดร้ับการคัดเลือก

253 เคมีโป้วปูนแกลลอน  700.00  700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
254 ก๊อกอ่างซิงค์  700.00  700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
255 แผ่นรอบผนัง  3,200.00  3,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
256 ไม้เชอร่า 6x4  640.00  640.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
257 แผ่นเอส 5x5  1,920.00  1,920.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
258 เหล็กฉาก 1x1  2,300.00  2,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
259 ค่าแรงกอ่สร้างรวมค่าแรงทุบเจาะห้องท าประตู  75,579.00  75,579.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต  าสุด 22/7/2565
260 เปลี ยนทอ่ระบายน้ าทิ้งและล้างท าความสะอาดพรินเตอร์  5,000.00  5,000.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 22/7/2565
261 เครื องปรับอากาศ แบบติดผนงั ระบบ Inverter ขนาด 24000  36,400.00  36,400.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 22/7/2565

BTU ยี ห้อ Haier พร้อมติดต้ัง
262 น้ ามัน เดือน พฤษภาคม 2565 89,500.00 89,500.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวังสามหมอ สหกรณ์การเกษตรวงัสามหมอ ราคาต  าสุด 26/7/2565

(ลงชื อ)...............................................................                             (ลงชื อ)...............................................................
           (นายสุนันท์ สุวรรณ)                                                       (นายเกรียงไกร  ไกยวรรณ์)

          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวังสามหมอ

  (ลงชื อ)..............คริษฐา...........................
   (นายคริษฐา พรหมกุล)

  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ต าแหน่ง นักจัดการงานทั วไปช านาญการ













                                          แบบ สขร. 1

                                           โรงพยาบาลวังสามหมอ อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก วันที่ท าสัญญา
ซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง เสนอราคา (โดยสังเขป)

1 ถุงขยะ สีแดง ขนาด 18*24 98,000.00  98,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านนนัทวัฒน์ ร้านนนัทวัฒน์ ราคาต  าสุด 2/2/2565
2 ถุงขยะ สีสีด า ขนาด 18*25 98,000.00  98,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านนนัทวัฒน์ ร้านนนัทวัฒน์ ราคาต  าสุด 2/2/2565
3 พัดลมโคจร 16 นิ้ว  1,350.00  1,351.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญแอร์ & เซอร์วิส ร้านชัยเจริญแอร์ & เซอร์วิส ราคาต  าสุด 3/2/2565
4 เครื องท าน้ าอุ่น 3,750.00    3,751.00       เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญแอร์ & เซอร์วิส ร้านชัยเจริญแอร์ & เซอร์วิส ราคาต  าสุด 3/2/2565
5 สาย VAF 2*2.5 420.00      421.00          เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญแอร์ & เซอร์วิส ร้านชัยเจริญแอร์ & เซอร์วิส ราคาต  าสุด 3/2/2565
6 ฝาครอบ 4 ช่อง  165.00  165.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญแอร์ & เซอร์วิส ร้านชัยเจริญแอร์ & เซอร์วิส ราคาต  าสุด 3/2/2565
7 ปล๊ักกราวด์คู่ช้างใหญ่  510.00  510.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญแอร์ & เซอร์วิส ร้านชัยเจริญแอร์ & เซอร์วิส ราคาต  าสุด 3/2/2565
8 BOX ลอย 4*4  75.00  75.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญแอร์ & เซอร์วิส ร้านชัยเจริญแอร์ & เซอร์วิส ราคาต  าสุด 3/2/2565
9 กิ๊บรัดสายไฟ 10 มิลิเมตร  200.00  200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญแอร์ & เซอร์วิส ร้านชัยเจริญแอร์ & เซอร์วิส ราคาต  าสุด 3/2/2565
10 ไขขควงเช็คไฟ เยอรมันแท้  85.00  85.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญแอร์ & เซอร์วิส ร้านชัยเจริญแอร์ & เซอร์วิส ราคาต  าสุด 3/2/2565
11 โคมฟลัดไลท์แอลอีดี 200W  8,640.00  8,640.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญแอร์ & เซอร์วิส ร้านชัยเจริญแอร์ & เซอร์วิส ราคาต  าสุด 3/2/2565
12 BOX ลอย 2*4  100.00  100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญแอร์ & เซอร์วิส ร้านชัยเจริญแอร์ & เซอร์วิส ราคาต  าสุด 3/2/2565
13 ฝาครอบ 3 ช่อง  225.00  225.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญแอร์ & เซอร์วิส ร้านชัยเจริญแอร์ & เซอร์วิส ราคาต  าสุด 3/2/2565
14 ปล๊ักกราวด์คู่  950.00  950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญแอร์ & เซอร์วิส ร้านชัยเจริญแอร์ & เซอร์วิส ราคาต  าสุด 3/2/2565
15 ปล๊ักผู้  120.00  120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญแอร์ & เซอร์วิส ร้านชัยเจริญแอร์ & เซอร์วิส ราคาต  าสุด 3/2/2565
16 ปล๊ัก 4 ตา  130.00  130.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญแอร์ & เซอร์วิส ร้านชัยเจริญแอร์ & เซอร์วิส ราคาต  าสุด 3/2/2565
17 ปล๊ักเมีย  100.00  100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญแอร์ & เซอร์วิส ร้านชัยเจริญแอร์ & เซอร์วิส ราคาต  าสุด 3/2/2565
18 ปล๊ักแปลง  35.00  35.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญแอร์ & เซอร์วิส ร้านชัยเจริญแอร์ & เซอร์วิส ราคาต  าสุด 3/2/2565
19 ไขควงสลับ 4 แชมป์เปี้ยน  90.00  90.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญแอร์ & เซอร์วิส ร้านชัยเจริญแอร์ & เซอร์วิส ราคาต  าสุด 3/2/2565
20 สกรูด า 6*1  40.00  40.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญแอร์ & เซอร์วิส ร้านชัยเจริญแอร์ & เซอร์วิส ราคาต  าสุด 3/2/2565
21 น๊อตชุบ 7 นิ้ว  45.00  45.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญแอร์ & เซอร์วิส ร้านชัยเจริญแอร์ & เซอร์วิส ราคาต  าสุด 3/2/2565
22 สายTHWA เบรอ์ 35  345.00  345.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญแอร์ & เซอร์วิส ร้านชัยเจริญแอร์ & เซอร์วิส ราคาต  าสุด 3/2/2565
23 เทปพันสาย 3 M ใหญ่ 720  120.00  120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญแอร์ & เซอร์วิส ร้านชัยเจริญแอร์ & เซอร์วิส ราคาต  าสุด 3/2/2565
24 หลอดแอลอีดี 18 w  2,875.00  2,875.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญแอร์ & เซอร์วิส ร้านชัยเจริญแอร์ & เซอร์วิส ราคาต  าสุด 3/2/2565
25 รางปล๊ักPower Strip 4  310.00  310.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญแอร์ & เซอร์วิส ร้านชัยเจริญแอร์ & เซอร์วิส ราคาต  าสุด 3/2/2565
26 โบชัวร์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  99,000.00  99,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้าง เอส บี เทรดด้ิง ห้าง เอส บี เทรดด้ิง ราคาต  าสุด 3/2/2565
27 จ้างเหมาขนเต็นต์เพื อัดสถานที ฉีดวัคซีนโควิด  3,200.00  3,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ์ สนิท นางสาววราภรณ์ สนิท ราคาต  าสุด 4/2/2565
28 เส้ือกราวด์กันน้ า ไซต์ L  56,250.00  56,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 4/2/2565

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

                               สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์  2565

           โรงพยาบาลวังสามหมอ อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 

         วันที่    28  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2565



                                          แบบ สขร. 1

                                           โรงพยาบาลวังสามหมอ อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก วันที่ท าสัญญา
ซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง เสนอราคา (โดยสังเขป)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

                               สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์  2565

           โรงพยาบาลวังสามหมอ อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 

         วันที่    28  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2565

29 เส้ือกราวด์กันน้ า ไซต์ M  33,750.00  33,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 4/2/2565
30 สายยางลาเท็กซ์ เบอร์ 200  3,840.00  3,840.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ย.ูเอ็ม.แอล ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ย.ูเอ็ม.แอล ซัพพลาย ราคาต  าสุด 4/2/2565
31 เครื องวัดอุณหภูมิแบบยิงหน้าผาก ดิจิตอล  32,300.00  32,300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ย.ูเอ็ม.แอล ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ย.ูเอ็ม.แอล ซัพพลาย ราคาต  าสุด 4/2/2565
32 ปรอทวัดไข้แบบดิจอตอล  18,000.00  18,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ย.ูเอ็ม.แอล ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ย.ูเอ็ม.แอล ซัพพลาย ราคาต  าสุด 4/2/2565
33 เครื องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด  49,000.00  49,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ย.ูเอ็ม.แอล ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ย.ูเอ็ม.แอล ซัพพลาย ราคาต  าสุด 4/2/2565
34 เปลี ยนอะไหล่เครื อง Patient Monitor  12,500.00  12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เอส เอ อินเตอร์ไลฟ์ จ ากัด บริษัท พี เอส เอ อินเตอร์ไลฟ์ จ ากัด ราคาต  าสุด 7/2/2565
35 สายวัดค่าความอิ มตัวของออกซิเจนในเลือดผู้ใหญ่  37,500.00  37,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไวเลเมด ร้านไวเลเมด ราคาต  าสุด 7/2/2565
36 สาย Extension Masimo  12,500.00  12,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไวเลเมด ร้านไวเลเมด ราคาต  าสุด 7/2/2565
37 ชุดปลอดแขนวัดค่าความดันโลหิตส าหรับผู้ใหญ่  6,000.00  6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไวเลเมด ร้านไวเลเมด ราคาต  าสุด 7/2/2565
38 ติดต้ังประตูกระจกอลูมิเนียม  15,000.00  15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสานิตย์ ศรีวารมย์ นายสานิตย์ ศรีวารมย์ ราคาต  าสุด 7/2/2565
39 เปลี ยนกุญแจสวิง  1,000.00  1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสานิตย์ ศรีวารมย์ นายสานิตย์ ศรีวารมย์ ราคาต  าสุด 7/2/2565
40 เปลี ยนกระจกประตูสวิง  1,500.00  1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสานิตย์ ศรีวารมย์ นายสานิตย์ ศรีวารมย์ ราคาต  าสุด 7/2/2565
41 เปลี ยนกระจกหน้าต่างบานเลื อน  800.00  800.00 เฉพาะเจาะจง นายสานิตย์ ศรีวารมย์ นายสานิตย์ ศรีวารมย์ ราคาต  าสุด 7/2/2565
42 เปลี ยนโช๊คประตูสวิง  1,500.00  1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสานิตย์ ศรีวารมย์ นายสานิตย์ ศรีวารมย์ ราคาต  าสุด 7/2/2565
43 ติดต้ังประตูกระจกอลูมิเนียม  4,000.00  4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสานิตย์ ศรีวารมย์ นายสานิตย์ ศรีวารมย์ ราคาต  าสุด 7/2/2565
44 เครื องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 18000 BTU  29,700.00  29,700.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 7/2/2565
45 กล่องโฟมใส่อาหาร  6,080.00  6,080.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 7/2/2565
46 ช้อนพลาสติก  1,500.00  1,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 7/2/2565
47 ชามชานอ้อย  10,200.00  10,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 7/2/2565
48 กระดาษซัลน้ ามันส าหรับใช้กับอาหาร  6,900.00  6,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 7/2/2565
49 มีดหั นผัก  2,400.00  2,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 7/2/2565
50 ตะหลิว  1,775.00  1,775.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 7/2/2565
51 กระบวย  920.00  920.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 7/2/2565
52 ทัพพี  170.00  170.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 7/2/2565
53 ช้อนส้ัม  250.00  250.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 7/2/2565
54 กระทะ เบอร์ 24  700.00  700.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 7/2/2565
55 เหยือกตวงพร้อมฝา  1,100.00  1,100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 7/2/2565
56 น้ าดื ม ชนิดขวด ขนาด 600 มล. 1แพ็ค/12 ขวด  6,000.00  6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัชวีร์ ร้านชัชวีร์ ราคาต  าสุด 8/2/2565
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57 น้ าดื ม ชนิดขวด ขนาด 600 มล. 1แพ็ค/12 ขวด  7,920.00  7,920.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัชวีร์ ร้านชัชวีร์ ราคาต  าสุด 8/2/2565
58 น้ าดื ม ชนิดถ้วย ขนาด 220 มล. 1ลัง/48 ถ้วย  6,600.00  6,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัชวีร์ ร้านชัชวีร์ ราคาต  าสุด 8/2/2565
59 กรรไกร ขนาดกลาง 8 นิ้ว อัน  720.00  720.00 เฉพาะเจาะจงห้างหุน้ส่วนจ ากัดคลังคอมพิวเตอร์ วัสดุและอุปกรณ์ส านักงานห้างหุน้ส่วนจ ากัดคลังคอมพิวเตอร์ วัสดุและอุปกรณ์ส านักงานราคาต  าสุด 8/2/2565
60 คลิปลวดเสียบกระดาษ 1*10  700.00  700.00 เฉพาะเจาะจงห้างหุน้ส่วนจ ากัดคลังคอมพิวเตอร์ วัสดุและอุปกรณ์ส านักงานห้างหุน้ส่วนจ ากัดคลังคอมพิวเตอร์ วัสดุและอุปกรณ์ส านักงานราคาต  าสุด 8/2/2565
61 แล็คซีน ขนาด 2 นิ้ว 1*6  1,350.00  1,350.00 เฉพาะเจาะจงห้างหุน้ส่วนจ ากัดคลังคอมพิวเตอร์ วัสดุและอุปกรณ์ส านักงานห้างหุน้ส่วนจ ากัดคลังคอมพิวเตอร์ วัสดุและอุปกรณ์ส านักงานราคาต  าสุด 8/2/2565
62 ปากกาเคมี สีด า แดง น้ าเงิน กล่อง  510.00  510.00 เฉพาะเจาะจงห้างหุน้ส่วนจ ากัดคลังคอมพิวเตอร์ วัสดุและอุปกรณ์ส านักงานห้างหุน้ส่วนจ ากัดคลังคอมพิวเตอร์ วัสดุและอุปกรณ์ส านักงานราคาต  าสุด 8/2/2565
63 ลิขวิดเปเปอร์ ขนาด 7 มล. 1*12  1,660.00  1,660.00 เฉพาะเจาะจงห้างหุน้ส่วนจ ากัดคลังคอมพิวเตอร์ วัสดุและอุปกรณ์ส านักงานห้างหุน้ส่วนจ ากัดคลังคอมพิวเตอร์ วัสดุและอุปกรณ์ส านักงานราคาต  าสุด 8/2/2565
64 กระติกน้ าร้อน ขนาด 2.8 ลิตร  1,350.00  1,350.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน อฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน อฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 8/2/2565
65 รถบรรทุกระบบไฟฟ้า แบบนั งขับ 48 โวลต์  230,000.00  230,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชยากร 2020 จ ากดั บริษัท ชยากร 2020 จ ากดั ราคาต  าสุด 8/2/2565
66 ตัวที  1 ชุดนมหนู  180.00  180.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เจริญยนต์ ร้าน ว.เจริญยนต์ ราคาต  าสุด 8/2/2565
67 สปริงครัช  160.00  160.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เจริญยนต์ ร้าน ว.เจริญยนต์ ราคาต  าสุด 8/2/2565
68 ตัวที  2 ลูกฟืนหัวเกีย  260.00  260.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เจริญยนต์ ร้าน ว.เจริญยนต์ ราคาต  าสุด 8/2/2565
69 ตัวที  3 สปริงครัช  160.00  160.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เจริญยนต์ ร้าน ว.เจริญยนต์ ราคาต  าสุด 8/2/2565
70 เช็คคาน  120.00  120.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เจริญยนต์ ร้าน ว.เจริญยนต์ ราคาต  าสุด 8/2/2565
71 น๊อตแฮน  40.00  40.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เจริญยนต์ ร้าน ว.เจริญยนต์ ราคาต  าสุด 8/2/2565
72 SSD 240 GB  1,500.00  1,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุดรไอท.ีเซ็นเตอร์ หจก.อุดรไอท.ีเซ็นเตอร์ ราคาต  าสุด 8/2/2565
73 บานพับ Notebook lenovo  1,400.00  1,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุดรไอท.ีเซ็นเตอร์ หจก.อุดรไอท.ีเซ็นเตอร์ ราคาต  าสุด 8/2/2565
74 Broter TN-267/BK  28,300.00  28,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีดีคอมพิวเตอร์ บริษัท บีดีคอมพิวเตอร์ ราคาต  าสุด 8/2/2565
75 Broter TN-267/Y  9,600.00  9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีดีคอมพิวเตอร์ บริษัท บีดีคอมพิวเตอร์ ราคาต  าสุด 8/2/2565
76 Broter TN-267/M  6,400.00  6,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีดีคอมพิวเตอร์ บริษัท บีดีคอมพิวเตอร์ ราคาต  าสุด 8/2/2565
77 Broter TN-267/C  6,400.00  6,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีดีคอมพิวเตอร์ บริษัท บีดีคอมพิวเตอร์ ราคาต  าสุด 8/2/2565
78 ล าโพง บลูธูท  1,000.00  1,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุดรไอท.ีเซ็นเตอร์ หจก.อุดรไอท.ีเซ็นเตอร์ ราคาต  าสุด 8/2/2565
79 Broter TN-267/BK  28,300.00  28,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีดีคอมพิวเตอร์ บริษัท บีดีคอมพิวเตอร์ ราคาต  าสุด 9/2/2565
80 Broter TN-267/C  6,400.00  6,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีดีคอมพิวเตอร์ บริษัท บีดีคอมพิวเตอร์ ราคาต  าสุด 9/2/2565
81 โทรศัพทม์ือถือ ยี หอ้ Oppo A95     9,990.00        9,990.00 เฉพาะเจาะจง แสงทองโฟน 2 แสงทองโฟน 2 ราคาต  าสุด 9/2/2565
82 ตู้เมนเซฟทีคัท 63 AMP  9,600.00  9,600.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 9/2/2565
83 ปล๊ักแบบมีกราวด์  760.00  760.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 9/2/2565
84 สวิทซ์ DWO WAYS  750.00  750.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 9/2/2565
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85 ล้างท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์บนหลังอาคาร  7,950.00  7,950.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุดร โซล่า แอนด์ คอนตรัคชั น ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุดร โซล่า แอนด์ คอนตรัคชั น ราคาต  าสุด 9/2/2565
86 ตรวจเช็คข้อต่อสายไฟ MC4 ระหว่างแผ่นโซล่าเซลล์  2,650.00  2,650.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุดร โซล่า แอนด์ คอนตรัคชั น ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุดร โซล่า แอนด์ คอนตรัคชั น ราคาต  าสุด 9/2/2565
87 ตรวจเช็คข้อต่อสายไฟ MC4 ระหว่าง String  800.00  800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุดร โซล่า แอนด์ คอนตรัคชั น ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุดร โซล่า แอนด์ คอนตรัคชั น ราคาต  าสุด 9/2/2565
88 ตรวจสายเช็คไฟ PV 4 SQmm. และท่อร้อนสายไฟจากหลังคาลงทาหา In 1,000.00  1,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุดร โซล่า แอนด์ คอนตรัคชั น ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุดร โซล่า แอนด์ คอนตรัคชั น ราคาต  าสุด 9/2/2565
89 ตรวจเช็ค DC Braekers DC Fuse DC Surge protection  1,200.00  1,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุดร โซล่า แอนด์ คอนตรัคชั น ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุดร โซล่า แอนด์ คอนตรัคชั น ราคาต  าสุด 9/2/2565
90 ตรวจเช็คการท างานของ Inverter รุ่น BG20KTR Three Phase  1,000.00  1,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุดร โซล่า แอนด์ คอนตรัคชั น ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุดร โซล่า แอนด์ คอนตรัคชั น ราคาต  าสุด 9/2/2565
91 ท าความสะอาดตู้ Combiner ตู้ Inverter ตู้ Main Brarkers 1,500.00  1,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุดร โซล่า แอนด์ คอนตรัคชั น ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุดร โซล่า แอนด์ คอนตรัคชั น ราคาต  าสุด 9/2/2565
92 ตรวจเช็คสาย Ground ของ Inverter และของแผง Solar cell 200.00  200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุดร โซล่า แอนด์ คอนตรัคชั น ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุดร โซล่า แอนด์ คอนตรัคชั น ราคาต  าสุด 9/2/2565
93 ท าความสะอาดหลังคา รางระบายน้ า ที มีใบไม้อุดนตันขาวงทางน้ไหล 1,500.00  1,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุดร โซล่า แอนด์ คอนตรัคชั น ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุดร โซล่า แอนด์ คอนตรัคชั น ราคาต  าสุด 9/2/2565
94 ถังขยะสแตนเลสแบบเหยียบเปิดฝา  16,500.00  16,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไวเทิล ซายส์ เมดิคอล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไวเทิล ซายส์ เมดิคอล ราคาต  าสุด 9/2/2565
95 กล่องส าลี 3*2.5  880.00  880.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไวเทิล ซายส์ เมดิคอล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไวเทิล ซายส์ เมดิคอล ราคาต  าสุด 9/2/2565
96 ฟอร์เซ็บ ไม่มีเขี้ยว 14 ซม.  24,000.00  24,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แก่นจันทร์ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แก่นจันทร์ กรุ๊ป ราคาต  าสุด 9/2/2565
97 ฟอร์เซ็บ มีเขี้ยว 14 ซม.  24,000.00  24,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แก่นจันทร์ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แก่นจันทร์ กรุ๊ป ราคาต  าสุด 9/2/2565
98 ถุงมือยางล้างเครื องมือ Size L  18,000.00  18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอลิสต์ ซัพพลาย จ ากัด บริษัท เอลิสต์ ซัพพลาย จ ากัด ราคาต  าสุด 10/2/2565
99 Autoclave Tape Steam Stickers ขนาด 5x2.5 CM.  19,500.00  19,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นอร์ทอิส เมดิคอล ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นอร์ทอิส เมดิคอล ซัพพลาย ราคาต  าสุด 10/2/2565
100 Autoclave Tape Steam Stickers ขนาด 5x5 CM.  8,800.00  8,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นอร์ทอิส เมดิคอล ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นอร์ทอิส เมดิคอล ซัพพลาย ราคาต  าสุด 10/2/2565
101 ชุดตรวจส าหรับ Covid 19 ประเภท Antigen Test Self-Test Kits 31,500.00  31,500.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด 10/2/2565
102 กระดาษ EKG for EP-LU30003 ecg  ขนาด 210*30 8,900.00  8,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ย.ูเอ็ม.แอล ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ย.ูเอ็ม.แอล ซัพพลาย ราคาต  าสุด 10/2/2565
103 ร้ือถอนติดต้ังแอร์ใหม่ 36000 BTU ห้องวัสดุการแพทย์ 20,000.00  20,000.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 10/2/2565
104 รูมเทอรืโบสดัท  8,400.00  8,400.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 10/2/2565
105 ล้างแอร์ คลังยา  3,000.00  3,000.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 10/2/2565
106 ล้างแอร์ ห้องตรวจโควิด  2,000.00  2,000.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 10/2/2565
107 มอเตอร์คอยส์ร้อน  9,600.00  9,600.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 10/2/2565
108 แมกเนติกส์  5,700.00  5,700.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 10/2/2565
109 ซองยาใส 9+13 ซม. หนา  36,000.00  36,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จี เทรดด้ิง หจก.เอส จี เทรดด้ิง ราคาต  าสุด 11/2/2565
110 ซองยาใส 12+17 ซม. หนา  36,000.00  36,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จี เทรดด้ิง หจก.เอส จี เทรดด้ิง ราคาต  าสุด 11/2/2565
111 ซองยาใส 15+23 ซม. หนา  18,000.00  18,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จี เทรดด้ิง หจก.เอส จี เทรดด้ิง ราคาต  าสุด 11/2/2565
112 ซองยาใส 20+30 ซม. หนา  18,000.00  18,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จี เทรดด้ิง หจก.เอส จี เทรดด้ิง ราคาต  าสุด 11/2/2565
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113 ซองยาใส 23+35 ซม. หนา  18,000.00  18,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จี เทรดด้ิง หจก.เอส จี เทรดด้ิง ราคาต  าสุด 11/2/2565
114 ซองยาใส 9+13 ซม. หนา  19,000.00  19,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จี เทรดด้ิง หจก.เอส จี เทรดด้ิง ราคาต  าสุด 11/2/2565
115 กระดาความร้อน ม้วนกลม สีขาว  99,000.00  99,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จี เทรดด้ิง หจก.เอส จี เทรดด้ิง ราคาต  าสุด 11/2/2565
116 กระดาษความร้อน ม้วนกลม สีขาว  99,000.00  99,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จี เทรดด้ิง หจก.เอส จี เทรดด้ิง ราคาต  าสุด 11/2/2565
117 ยาง BS 215/70/15  19,600.00  19,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างส่วนจ ากัด ดีดี ธนา ห้างส่วนจ ากัด ดีดี ธนา ราคาต  าสุด 11/2/2565
118 น้ ามันเครื องดีเซล  2,100.00  2,100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างส่วนจ ากัด ดีดี ธนา ห้างส่วนจ ากัด ดีดี ธนา ราคาต  าสุด 11/2/2565
119 ไส้กรองน้ ามันเครื อง  480.00  480.00 เฉพาะเจาะจง ห้างส่วนจ ากัด ดีดี ธนา ห้างส่วนจ ากัด ดีดี ธนา ราคาต  าสุด 11/2/2565
120 น้ ามันเครื องดีเซล  2,100.00  2,100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างส่วนจ ากัด ดีดี ธนา ห้างส่วนจ ากัด ดีดี ธนา ราคาต  าสุด 11/2/2565
121 ไส้กรองน้ ามันเครื อง  480.00  480.00 เฉพาะเจาะจง ห้างส่วนจ ากัด ดีดี ธนา ห้างส่วนจ ากัด ดีดี ธนา ราคาต  าสุด 11/2/2565
122 ไส้กรองโซล่า  650.00  650.00 เฉพาะเจาะจง ห้างส่วนจ ากัด ดีดี ธนา ห้างส่วนจ ากัด ดีดี ธนา ราคาต  าสุด 11/2/2565
123 เปลี ยนน้ ามันเครื องพร้อมกรอง  1,700.00  1,700.00 เฉพาะเจาะจง สมัยหม้อน้ า สมัยหม้อน้ า ราคาต  าสุด 14/2/2565
124 เปลี ยนกรองดีเซล  850.00  850.00 เฉพาะเจาะจง สมัยหม้อน้ า สมัยหม้อน้ า ราคาต  าสุด 14/2/2565
125 ค่าบริการรายเดือน อุปกรณืติดตามยานาหนะ เดือน มกราคม 2565 2,033.00  2,033.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั น จ ากัด บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั น จ ากัด ราคาต  าสุด 14/2/2565
126 สายดูดเสมหะแบบเด Closed Suction 10ชุด/กล่อง เบอร์ 14 11,600.00  11,600.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลาย ราคาต  าสุด 14/2/2565
127 แบตเตอรี  12 V 7.5 ah  800.00  800.00 เฉพาะเจาะจงห้างหุ้นส่วนจ ากัด คลังคอมพิวเตอร์ วัสดุและอุปกรณ์ส านักงานห้างหุ้นส่วนจ ากัด คลังคอมพิวเตอร์ วัสดุและอุปกรณ์ส านักงานราคาต  าสุด 14/2/2565
128 ค่าถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน กมุภาพันธ์ 2565  15,246.00  15,246.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสกุลใหม่ ร้านสกุลใหม่ ราคาต  าสุด 21/2/2565
129 Adapter lenovo 20 v  620.00  620.00 เฉพาะเจาะจง เอส คอมพิวเตอร์ เอส คอมพิวเตอร์ ราคาต  าสุด 21/2/2565
130 Adapter USB 5A  250.00  250.00 เฉพาะเจาะจง เอส คอมพิวเตอร์ เอส คอมพิวเตอร์ ราคาต  าสุด 21/2/2565
131 ตะแกรงกรองฝุ่น 4,500.00    4,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอช.ที เซ็นทรัลซัพพลาย จ ากัด บริษัท เค.เอช.ที เซ็นทรัลซัพพลาย จ ากัด ราคาต  าสุด 21/2/2565
132 ผ้าม่าน UV สีฟ้า  9,770.00  9,770.00 เฉพาะเจาะจง ภาทรัพย์ผ้าม่าน ภาทรัพย์ผ้าม่าน ราคาต  าสุด 21/2/2565
133 ผ้าม่าน UV สีฟ้า ขนาดต่างๆ  9,770.00  9,770.00 เฉพาะเจาะจง ภาทรัพย์ผ้าม่าน ภาทรัพย์ผ้าม่าน ราคาต  าสุด 21/2/2565
134 เชื อกนัชนรถตู้  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง สมยหม้อน้ า สมยหม้อน้ า ราคาต  าสุด 21/2/2565
135 ถุงพลาสติก สีแดง ขนาด 9*18  99,000.00  99,000.00 เฉพาะเจาะจง เอ็น เค 168 เอ็น เค 168 ราคาต  าสุด 22/2/2565
136 ติดต้ังสายเมนทองแดง 25 M.M ตู้เครื องส ารองไฟฟ้า 6,800.00  6,800.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 22/2/2565
137 เปลี ยนถาดน้ าแอร์ ห้องเครื องมือแพทย์  7,000.00  7,000.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 22/2/2565
138 กล่องโฟมใส่อาหาร  3,040.00  3,040.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 22/2/2565
139 ชามชานอ้อย 875 มล.  3,400.00  3,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 22/2/2565
140 ช้อนพลาสติก 1*100  1,200.00  1,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 22/2/2565
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141 ถุงร้อนใส ขนาด 5*8  1,200.00  1,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 22/2/2565
142 ถุงร้อนใส ขนาด 4*7  1,200.00  1,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 22/2/2565
143 ถุงหูหิ้วอย่างหนาพิเศษ ขนาด 8*16  1,200.00  1,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 22/2/2565
144 ยางวงเล็ก  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 22/2/2565
145 ช้อนและส้อม  1,700.00  1,700.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 22/2/2565
146 ถ้วยเมลามีน ขนาด 6 นิ้ว  2,800.00  2,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 22/2/2565
147 กระดาษ EDT ขนาด 57 มิลิเมตรx40 มิลิเมตร  700.00  700.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 22/2/2565
148 น้ ามันเครื องดีเซล  2,100.00  2,100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีดี ธนา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีดี ธนา ราคาต  าสุด 23/2/2565
149 ไส้กรองน้ ามันเครื อง  480.00  480.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีดี ธนา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีดี ธนา ราคาต  าสุด 23/2/2565
150 ไส้กรองน้ ามันโซล่า  650.00  650.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีดี ธนา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีดี ธนา ราคาต  าสุด 23/2/2565
151 โช๊คอัพน้ า ซ้าย-ขวา  4,400.00  4,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีดี ธนา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีดี ธนา ราคาต  าสุด 23/2/2565
152 โช๊คอัพหลัง ซ้าย-ขวา  4,400.00  4,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีดี ธนา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีดี ธนา ราคาต  าสุด 23/2/2565
153 ซ่อมล้อแม็กซ์แตกท าสี  6,500.00  6,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีดี ธนา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีดี ธนา ราคาต  าสุด 23/2/2565
154 ค่าแรง  3,500.00  3,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีดี ธนา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีดี ธนา ราคาต  าสุด 23/2/2565
155 กระดาษ A4 80แกรม  6,000.00  6,000.00 เฉพาะเจาะจงห้างหุน้ส่วนจ ากัด คลังคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ส านักงานห้างหุน้ส่วนจ ากัด คลังคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน ราคาต  าสุด 25/2/2565
156 กระดา A4 ดับเบิ้ลA  4,200.00  4,200.00 เฉพาะเจาะจงห้างหุน้ส่วนจ ากัด คลังคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ส านักงานห้างหุน้ส่วนจ ากัด คลังคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน ราคาต  าสุด 25/2/2565
157 คัตเตอร์ขนาดกลาง  300.00  300.00 เฉพาะเจาะจงห้างหุน้ส่วนจ ากัด คลังคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ส านักงานห้างหุน้ส่วนจ ากัด คลังคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน ราคาต  าสุด 25/2/2565
158 แม็กเย็บ เบอร์ 10 1*10  1,300.00  1,300.00 เฉพาะเจาะจงห้างหุน้ส่วนจ ากัด คลังคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ส านักงานห้างหุน้ส่วนจ ากัด คลังคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน ราคาต  าสุด 25/2/2565
159 แม็กเย็บเบอร์ HD/50R 1/5  4,560.00  4,560.00 เฉพาะเจาะจงห้างหุน้ส่วนจ ากัด คลังคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ส านักงานห้างหุน้ส่วนจ ากัด คลังคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน ราคาต  าสุด 25/2/2565
160 คลิปด า 112 1*12  800.00  800.00 เฉพาะเจาะจงห้างหุน้ส่วนจ ากัด คลังคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ส านักงานห้างหุน้ส่วนจ ากัด คลังคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน ราคาต  าสุด 25/2/2565
161 แล็กซีน ขนาด 2 นิ้ว 1*6  2,160.00  2,160.00 เฉพาะเจาะจงห้างหุน้ส่วนจ ากัด คลังคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ส านักงานห้างหุน้ส่วนจ ากัด คลังคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน ราคาต  าสุด 25/2/2565
162 ลูกแม็ก เบอร์ 10 1กล่องใหญ/่24กล่องเล็ก  1,100.00  1,100.00 เฉพาะเจาะจงห้างหุน้ส่วนจ ากัด คลังคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ส านักงานห้างหุน้ส่วนจ ากัด คลังคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน ราคาต  าสุด 25/2/2565
163 ปากกาเคมี ส าด า  170.00  170.00 เฉพาะเจาะจงห้างหุน้ส่วนจ ากัด คลังคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ส านักงานห้างหุน้ส่วนจ ากัด คลังคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน ราคาต  าสุด 25/2/2565
164 ปากกาเคมี แดง  510.00  510.00 เฉพาะเจาะจงห้างหุน้ส่วนจ ากัด คลังคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ส านักงานห้างหุน้ส่วนจ ากัด คลังคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน ราคาต  าสุด 25/2/2565
165 ปากกาเคมี น้ าเงิน  510.00  510.00 เฉพาะเจาะจงห้างหุน้ส่วนจ ากัด คลังคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ส านักงานห้างหุน้ส่วนจ ากัด คลังคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน ราคาต  าสุด 25/2/2565
166 ออกวิเจนถังใหญ่  1,680.00  1,680.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการค้า ธงชัยการค้า ราคาต  าสุด 25/2/2565
167 ออกซิเจนถังเล็ก  1,600.00  1,600.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการค้า ธงชัยการค้า ราคาต  าสุด 25/2/2565
168 ออกซิเจนถังใหญ่  5,460.00  5,460.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการค้า ธงชัยการค้า ราคาต  าสุด 25/2/2565
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169 ออกซิเจนเล็ก  1,000.00  1,000.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการค้า ธงชัยการค้า ราคาต  าสุด 25/2/2565
170 สติกเกอร์ Lap ขนาด 5x2.5/2ซม.  14,400.00  14,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอร์น พร้ินเทค แอนด์ จ ากัด บริษัท โมเดอร์น พร้ินเทค แอนด์ จ ากัด ราคาต  าสุด 25/2/2565
171 เครืองปรับอากาศชนดิติดผนงั ขนาด 12000 BTU ระบบอินเวอร์เตอร์ 27,900.00  27,900.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 25/2/2565
172 รถรับ-ส่งไฟฟ้า แบบเดินตาม 24 โวลต์ แบบบตู้ แบบโซ่มอเตอร์คู่ 150,000.00  150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นวายโกมล จ ากดั บริษัท เอ็นวายโกมล จ ากดั ราคาต  าสุด 25/2/2565

                                    (ลงชื อ)..................ยลธิดา.........................
         (นางสาวยลธิดา  กิ งหลักเมือง)

       ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายสุนันท์ สุวรรณ)                              (นายเกรียงไกร  ไกยวรรณ์)

ต าแหน่ง นักจัดการงานทั วไปช านาญการ                               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวังสามหมอ

(ลงชื อ)...............................................................                              (ลงชื อ)...............................................................



บริษัทผู้ผลติ เลขที่ ผู้รับ เลขที่
หรือผู้จ ำหน่ำย ใบสง่ของ ส ำเนำบิล โครงกำร

2/5/2565 ก้ำวหน้ำกำรช่ำง จา้งเหมา สายพานไทม์มิ่ง 1 2,500.00        2,500.00        48 2,500.00        819 967 968 969
-               

2/5/2565
สมัยหม้อน  ำ

จา้งเหมา
เปล่ียนถ่ายน ้ามันเคร่ือง เปล่ียนถ่ายกรอง
น ้ามันเคร่ือง

1 1,750.00        1,750.00        
3 2,500.00        820 970 971 972

เปล่ียนถ่ายกรองน ้ามันดีเซล 1 750.00           750.00           
-               

2/5/2565
สมัยหม้อน  ำ

จา้งเหมา
เปล่ียนถ่ายน ้ามันเคร่ือง เปล่ียนถ่ายกรอง
น ้ามันเคร่ือง

1 2,050.00        2,050.00        
3 2,050.00        

821 973 974 975

-               
2/5/2565 ร้ำน ว.เจริญยนต์ วสัดุยานพาหนะ ชุดสปริงครัช 1 160.00           160.00           160.00          822 976 977 978

-               

2/5/2565 ธงชัยกำรไฟฟ้ำ จา้งเหมา
เปล่ียนถ่ายน ้ามันเคร่ือง เปล่ียนถ่ายกรอง
น ้ามันเคร่ือง

1 2,500.00        2,500.00        
4/34 3,990.00        

823 979 980 981

เปล่ียนถ่ายกรองน ้ามันดีเซล 1 890.00           890.00           
-               

2/5/2565 ธงชัยกำรไฟฟ้ำ จา้งเหมา
เปล่ียนถ่ายน ้ามันเคร่ือง เปล่ียนถ่ายกรอง
น ้ามันเคร่ือง

1 2,500.00        2,500.00        
4/32 3,990.00        

824 982 983 984

เปล่ียนถ่ายกรองน ้ามันดีเซล 1 890.00           890.00           

-               

2/5/2565
ธงชัยกำรไฟฟ้ำ จา้งเหมา

เปล่ียนถ่ายน ้ามันเคร่ือง เปล่ียนถ่ายกรอง
น ้ามันเคร่ือง

1 5,850.00        5,850.00        
4/33 52,130.00      825 985 986 987

E.G.R แก๊สไอเสีย 4 JK 1 17,400.00       17,400.00       

แวค็ค่ัมท่อไอดี 1 7,600.00        7,600.00        

ไฟท้ายด้านขวา 1 6,400.00        6,400.00        

เฟืองไมล์รอบความเร็ว 1 4,980.00        4,980.00        

ไดสตาร์ท 1 9,900.00        9,900.00        
-               

2/5/2565 ร้ำนสำมหมอศึกษำ วสัดุส้านักงาน สมุดลงเวลา 5 75.00            375.00           09/01 875.00          826 988 989 990
ปากกา 100 5.00              500.00           

-               

2/5/2565 ร้ำนสำมหมอศึกษำ วสัดุกีฬา ลูกวอลเลย์บอล 1 990.00           990.00           09/02 3,135.00        827 991 992 993
ตาข่ายวอลเลย์บอล 1 795.00           795.00           

ลูกฟุตบอล 2 675.00           1,350.00        
-               

3/5/2565 หจก.เดอะ วัน ออฟฟิศ ซัพพลำยครุภณัฑ์ต้่ากวา่เกณฑ์พัดลมไอน ้า 60 ลิตร ME-734 FINEXT 2 9,500.00        19,000.00       19/29 19,000.00      828 994 995 996
-               

3/5/2565 หจก.เดอะ วัน ออฟฟิศ ซัพพลำยวสัดุงานบา้นงานครัวรองเท้าแตะท้าครัว/หอ้งแลบ 30 600.00           18,000.00       19/27 20,000.00      829 997 998 999

รองเท้าแตะ 40 50.00            2,000.00        

-               
3/5/2565 หจก.เดอะ วัน ออฟฟิศ ซัพพลำยวสัดุส้านักงาน กระดาษ A4 80 แกรม ดับเบลิเอ 40 140.00           5,600.00        23/45 10,680.00      830 1000 1001 1002

เลขรำยงำน
ผลกำรพิจำณำ ผู้รับบันทึก หมำยเหตุ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซื อจดัจำ้งในรอบเดอืน พฤษภำคม 2565
โรงพยำบำลวงัสำมหมอ อ ำเภอวงัสำมหมอ จงัหวดัอุดรธำนี

ณ วนัที่ 31 พฤษภำคม  2565

ว/ด/ป ชนิดวสัดุ รำยกำรวสัดุ/ครุภัณฑ์ จ ำนวน รำคำ/หน่วย รำคำรวม จ ำนวนเงิน ผู้สง่บิล
เลขสั่ง
จำ้ง/ซื อ

เลขค ำสั่ง
แตง่ตั ง

เลขขอซื อ/จ้ำง



กระดาษ A4 80 แกรม 40 120.00           4,800.00        

ตะกร้าใส่เอกสาร ขนาด A4 4 70.00            280.00           

-               
3/5/2565 เอ็น เค 168 วสัดุงานบา้นงานครัวถุงพลาสติกสีด้า ขนาด 18*24 830 120.00           99,600.00       15/26 99,600.00      831 1003 1004 1005

-               

3/5/2565 ร้ำนบรีิช เทรดดิ ง วสัดุงานบา้นงานครัวน ้ายาฆา่เชื อดับกล่ิน 3M 30 3,300.00        99,000.00       7/30 99,000.00      832 1006 1007 1008
-               

3/5/2565 ร้ำนนัธวทวัฒน์ ซัพพลำยวสัดุงานบา้นงานครัวน ้ายาดันฝุ่น 30 3,300.00        99,000.00       8/13 99,000.00      833 1009 1010 1011
-               

3/5/2565 ร้ำนนัธวทวัฒน์ ซัพพลำยวสัดุงานบา้นงานครัวกระดาษเช็ดมือ (แบบนุ่ม) 30 3,300.00        99,000.00       8/13 99,000.00      834 1012 1013 1014
-               

3/5/2565 หจก.สำมหมอสันตวิงศ์ ครุภณัฑ์ต้่ากวา่เกณฑ์พัดลมดูดอากาศพร้อมติดตั ง 4 1,900.00        7,600.00        1/7 10,200.00      835 1015 1016 1017
มุ้งลวด 4 650.00           2,600.00        

-               

3/5/2565
หจก.สำมหมอสันตวิงศ์

ก่อสร้างที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
ก่อสร้างรั วโครงเหล็กทับด้วยแผ่นเมทัลชีส
ด้านหน้าโรงพยาบาล

46 2,073.00        95,358.00       
1/6 163,767.00    836 1018 1019 1020

ก่อสร้างรั วโครงเหล็กทับด้วยแผ่นเมทัลชีสด้านตู้
 ATM

33 2,073.00        68,409.00       

-               
3/5/2565 หจก.เดอะ วัน ออฟฟิศ ซัพพลำยวสัดุส้านักงาน เคร่ืองเล่น DVD COMPRO 1 2,800.00        2,800.00        21/41 3,550.00        837 1021 1022 1023

แฟลชไดร์ฟ 32 GB 3 250.00           750.00           
-               

3/5/2565 หจก.เดอะ วัน ออฟฟิศ ซัพพลำยวสัดุการแพทย์ เคร่ืองชั่งน ้าหนักดิจติอล 1 600.00           600.00           19/28 600.00          838 1024 1025 1026
-               

3/5/2565 หจก.เดอะ วัน ออฟฟิศ ซัพพลำยครุภณัฑ์ต้่ากวา่เกณฑ์ตู้เย็น Toshiba ขนาด 5 คิว 1 7,300.00        7,300.00        24/25 7,300.00        839 1027 1028 1029
-               

5/5/2565 ร้ำนชัชวีร์ วสัดุบริโภค น ้าด่ืมตราทรัพย์ศิริ ขนาด 220 มล. ชนิดถ้วย 200 66.00            13,200.00       INV-650500001 13,200.00      840 1030 1031 1032
-               

11/5/2565 ธงชัยกำรไฟฟ้ำ จา้งเหมา เปล่ีนนถ่ายน ้ามันเคร่ือง+กรองน ้ามันเคร่ือง 3 3,390.00        10,170.00       4/34 17,220.00      841 1033 1034 1035
กรองดีเซล 3 850.00           2,550.00        

กรองอากาศ 3 1,500.00        4,500.00        

-               

11/5/2565 ธงชัยกำรไฟฟ้ำ จา้งเหมา ค่าย่ายคอยส์ร้อนแอร์ ขนาด 26000 BTU 1 3,500.00        3,500.00        35/04 8,300.00        842 1036 1037 1038
เปล่ืยนแมกเนติกส์พร้อมแคปรัน 1 4,800.00        4,800.00        

-               

12/5/2565 หจก.เดอะ วัน ออฟฟิศ ซัพพลำยวสัดุส้านักงาน กล่องขนาด 145 ลิตร 12 950.00           11,400.00       24/11 11,400.00       843 1039 1040 1041
-               

12/5/2565 หจก.เดอะ วัน ออฟฟิศ ซัพพลำยครุภณัฑ์ต้่ากวา่เกณฑ์พัดลมโคจร ฮาตาริ 16" 4 1,700.00        6,800.00        24/32 6,800.00        844 1042 1043 1044
-               

17/5/2565 เค เค เอส คลีนน่ิง วสัดุงานบา้นงานครัวน ้ายา คลีนนิ่ง ซุปเปอร์คลีน 8 in 1 24 750.00           18,000.00       050/2481 18,000.00      845 1045 1046 1047
-               

17/5/2565 ธงชัยกำรไฟฟ้ำ จา้งเหมา เปล่ียนพัดลมระบายอากาศ 1 2,000.00        2,000.00        4/36 12,500.00      846 1048 1049 1050
เปล่ียนแบตเตอร่ีพร้อมระบบไฟ 1 10,500.00       10,500.00       

-               

18/5/2565 ธงชัยกำรไฟฟ้ำ
ครุภณัฑ์ไฟฟ้า

ตู้ปอ้งกันระบบไฟฟ้าเกิน ไฟฟ้าตก ไฟฟ้าไม่ครบ
เฟส

1 28,000.00       28,000.00       
28,000.00      847 1051 1052 1053

-               



18/5/2565 ธงชัยกำรไฟฟ้ำ จา้งเหมา เปล่ียนพัดลมระบายอากาศ 1 2,000.00        2,000.00        12,500.00      848 1054 1055 1056
เปล่ียนแบตเตอร่ีพร้อมระบบไฟฟ้า 1 10,500.00       10,500.00       

-               

18/5/2565 ธงชัยกำรไฟฟ้ำ
ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์เคร่ืองดูดพ่นอากาศ APP HB-6291 5Hp-380V 2 68,700.00       137,400.00     

141,900.00    849 1057 1058 1059
กรองอากาศ 3 1,500.00        4,500.00        

-               

20/5/2565 ร้ำนสำมหมอศึกษำ จา้งเหมา ค่าปา้ยประชาสัมพันธส่์งเสริมสุขภาพ 20 1,000.00        20,000.00       64/3 27,500.00      850 1060 1061 1062โครงการส่งเริมปอ้งกันโรค ประชากร 5 กลุ่ม เทศบาลวงัสามหมอ
ค่าถ่ายเอกสารใหค้วามรู้ 7500 1.00              7,500.00        

-               

20/5/2565 ร้ำนสำมหมอศึกษำ จา้งเหมา ค่าถ่ายเอกสารใหค้วามรู้ 2500 1.00              2,500.00        64/64 2,500.00        851 1063 1064 1065โครงการส่งเริมปอ้งกันโรค ประชากร 5 กลุ่ม เทศบาลล้าพันชาต
-               

23/5/2565 เอสคอมพิวเตอร์ วสัดุไฟฟ้า สายแลน Link Catb out door 100 เมตร 1 2,690.00        2,690.00        2,690.00        852 1066 1067 1068
-               

23/5/2565 เอสคอมพิวเตอร์ วสัดุไฟฟ้า สาย HDMI 15 m 1 580.00           580.00           2,050.00        853 1069 1070 1071
สาย HDMI 10 m 1 390.00           390.00           

สาย VGA 15 m 1 390.00           390.00           

swithing Hob TP-LINK & Port 1 690.00           690.00           

-               

20/5/2565 เอสคอมพิวเตอร์ วสัดุไฟฟ้า สายแลน cat 6 dlink gotdoor 100 m 1 2,690.00        2,690.00        2,690.00        854 1072 1073 1074
-               

23/5/2565 ธงชัยกำรไฟฟ้ำ วสัดุส้านักงาน Smart TV Samsung 43"+ขาแขวนทีวี 1 18,800.00       18,800.00       43/39 18,800.00      855 1075 1076 1077
-               

23/5/2565
ธงชัยกำรไฟฟ้ำ จา้งเหมา

ท้าประตูลูกกรงเหล็ก ขนาด 2 ม .x 1 ม. หอ้ง
เคร่ืองดูดอากาศระบบบอ่บ้าบดัน ้าเสีย

2 ม.x 1 ม. 3,600.00        7,200.00        
4/40 7,200.00        856 1078 1079 1080

24/5/2565 ร้ำน ณ.สหยนต์ ครุภณัฑ์ประปา ปัม้แรงดันคงที่มิสซู EP-205 12 1 10,950.00       10,950.00       36/19 10,950.00      857 1081 1082 1083
-               

24/5/2565 หจก.เดอะ วัน ออฟฟิศ ซัพพลำยวสัดุส้านักงาน กาวแท่ง สก๊อตซ์ ขนาด 22 กรัม (1*12) 2 400.00           800.00           24/39 20,200.00      858 1084 1085 1086
กาว 2 หน้า หนา 3 M (1*12) 3 1,800.00        5,400.00        

กรรไกร 12 720.00           8,640.00        

สมุด เบอร์ 2 20 45.00            900.00           

แม๊กซ์เย็บกระดาษ No.10 (1*12) 2 780.00           1,560.00        

ลูกแม็กซ์ No.10 (1/24กล่องเล็ก) 5 220.00           1,100.00        

เทปใส ขนาด 1 นิ ว (1*12) 5 360.00           1,800.00        

24/5/2565
เอนวำย เมดคิอล 2013 

จ ำกัด
จา้งเหมา

งานฉาบโปว้ ซ่อมรอยฉีกขาด ขัดผิวลอกสีเดิม 
ย้อมสีใหม่ เคลือบด้วยแล็คเกอร์

58.10 1,350.00        78,435.00       
00003/283 83,925.45      859 1087 1088 1089

ไม้อัดสักกันเปือ้นบน สูง 0.80 ม. บริเวณ
หอ้งคลอดและรร. พ่อ-แม่ 20 ม.
หน้าหอ้งน ้าคนพิการ 2.40 ม.

หอ้งกลุ่มงานพยาบาล 7 ม.
หอ้งอัลตร้าซาวด์ 4 ม.
หน้าหอ้งตรวจภายใน 4 ม.
หอ้งปฏบิติัการครอบครัว 5.70 ม.

ระเบยีงด้านหน้า OPD ด้านเวรเปล 15 ม.



24/5/2565
เอนวำย เมดคิอล 2013 

จ ำกัด
จา้งเหมา

งานฉาบโปว้ ซ่อมรอยฉีกขาด ขัดผิวลอกสีเดิม 
ย้อมสีใหม่ เคลือบด้วยแล็คเกอร์

68.5 1,350.00        92,475.00       
00003/255 98,948.25      860 1090 1091 1092

ไม้อัดสักกันเปือ้นบน สูง 0.80 ม. บริเวณ
หอ้งตรวจเลือด 12.50 ม.
หน้าหอ้งวทิยุ 1 ม.

หน้าหอ้งผ่าตัด 6 ม.
หน้าหอ้งประชุมเล็ก 5 ม.
หอ้งคลอดและรร.พ่อ-แม่ 28 ม.
หน้าหอ้งตรวจโรค OPD ด้านหน้า 8 ม.
หอ้งจา่ยยาและเก็บเงิน 8 ม.

24/5/2565
เอ็น.วำย.โกมล จ ำกัด จา้งเหมา

งานฉาบโปว้ ซ่อมรอยฉีกขาด ขัดผิวลอกสีเดิม 
ย้อมสีใหม่ เคลือบด้วยแล็คเกอร์

69 1,350.00        93,150.00       
366-19853 99,670.50      861 1093 1094 1095

ไม้อัดสักกันเปือ้นบน สูง 0.80 ม. บริเวณ
ช่องทางเดินจาก OPD ไปหอ้งบริหาร 8.80 ม.

หน้าหอ้งผู้อ้านวยการ 7.60 ม.
หน้าหอ้งงานแผนงาน 4.70 ม.
หอ้งฉุกเฉิน (ER) 11.50 ม.

หน้าหอ้งทันตกรรม 9.40 ม.
หอ้งงานประกันสุขภาพ 16 ม.
หอ้งจา่ยยาและเก็บเงิน 11 ม.

24/5/2565
เอ็น.วำย.โกมล จ ำกัด จา้งเหมา

งานฉาบโปว้ ซ่อมรอยฉีกขาด ขัดผิวลอกสีเดิม 
ย้อมสีใหม่ เคลือบด้วยแล็คเกอร์

69 1,350.00        93,150.00       
365-19720 99,670.50      862 1096 1097 1098

ไม้อัดสักกันเปือ้นล่าง สูง 0.80 ม. บริเวณ

ช่องทางเดินจาก OPD ไปหอ้งบริหาร 8.80 ม.
หน้าหอ้งผู้อ้านวยการ 6.20 ม.
หน้าหอ้งงานแผนงาน 3.50 ม.
หอ้งฉุกเฉิน (ER) 11.50 ม.
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ ์3.90 ม.
หน้าหอ้งทันตกรรม 4.60 ม.

หอ้งงานประกันสุขภาพ 16 ม.
หอ้งบตัร 8 ม.
หอ้งคลินิกวยัรุ่น 2 ม.
หอ้งคลินิกใหค้้าปรึกษา 4.50 ม.

24/5/2565 ร้ำนสหมิตรก่อสร้ำง วสัดุก่อสร้าง สีน ้าพลาสติก สีขาว ขนาดกลาง 1 1,250.00        1,250.00        0143-0146 28,552.00       863 1099 1100 1101
อ่างล้างหน้า พร้อมขา ชุดใหญ่ 1 3,950.00        3,950.00        

ก๊อกอ่างล้างจาน วกี้า 3 495.00           1,485.00        

สายน ้าดี เหล็กถัก 80 cm. 8 180.00           1,440.00        

สะดืออ่างล้างหน้า ทองเหลือง วกี้า 3 450.00           1,350.00        

ท่อระบายน ้าทิ ง 2 250.00           500.00           

ชุดประแจ SOCO 1 1,450.00        1,450.00        

ตลับเมตร 3.5 ม. 1 100.00           100.00           

ระดับน ้ามีเนียม 9 นิ ว 1 150.00           150.00           

ดอกสวา่น 1/2 สแตนเลส 1 250.00           250.00           

ข้องอ 1" 6 20.00            120.00           



ต่อตรงเกลียวนอก 1" 2 15.00            30.00            

ต่อตรง 2" 2 35.00            70.00            

กาวท่อน ้าไทย 250 กรัม 3 250.00           750.00           

โครงเล่ือยตัดเหล็ก 1 195.00           195.00           

ปุก๊เหล็ก 3/8 4 15.00            60.00            

สีสเปรย์ 4 65.00            260.00           

สายชักโครก 2 155.00           310.00           

ลูกบดิ Ison 4 450.00           1,800.00        

ดอกสวา่น 1/4 สแตนเลส 1 120.00           120.00           

ท่อ PVC 3" 1 370.00           370.00           

ข้องอ 3" 4 120.00           480.00           

วาล์ว PVC 3" 2 650.00           1,300.00        

กาวร้อน 2 45.00            90.00            

สามทาง 3" 2 155.00           310.00           

กิ๊ปล็อคสายไฟ 9 25.00            225.00           

บล็อกปล๊ักไฟแบบยางหุม้ 2 365.00           730.00           

มินิวาล์ว 1/2 วกี้า 2 190.00           380.00           ของรพ.สต.หนองหญ้าไซ
ฉากท้าวแขน 4 90.00            360.00           

ฝาชักโครก วกี้า 1 695.00           695.00           

เชือกแบน 10 19.00            190.00           

ปากกาเคมี 5 25.00            125.00           

สามทาง1 1/2 1 35.00            35.00            

ต่อตรง1 1/2 2 25.00            50.00            

ต่อตรงเกลียวนอก1 1/2 2 25.00            50.00            

ต่อตรงเกลียวใน1 1/2 1 25.00            25.00            

กาวท่อน ้าไทย 100 กรัม 1 120.00           120.00           

เทปพันเกลียว 2 20.00            40.00            

ท่อ PVC 1 1/2 1 165.00           165.00           

ฝาปดิเกลียวนอก 1/2 2 7.00              14.00            

ฝาปดิเกลียวนอก 3/4 2 10.00            20.00            

สปริงเกอร์ตัวใหญ่ 2 350.00           700.00           

ต่อตรงเกลียวใน 3/4 1 10.00            10.00            

โซดาไฟ 8 90.00            720.00           

กุญแจ 540-50 มม. 1 450.00           450.00           

ยาแนวสีขาว 1 85.00            85.00            

สายชา้ระสีสุขภณัฑ์ 2 550.00           1,100.00        

ฝักบวัสีสุขภณัฑ์ 1 650.00           650.00           

ถุงมือหนัง 1 120.00           120.00           

อ่างล้างหน้า กลม 1 1,950.00        1,950.00        

ซิลิโคน ขาว 1 120.00           120.00           

สายน ้าดีเหล็กถัก 24' 1 150.00           150.00           

กระดาษกาว 2' 1 65.00            65.00            

ก๊อกอ่างล้างหน้า MV 1 450.00           450.00           

กาวพลัวตะปู 1 190.00           190.00           

ปุก๊เหล็ก 1/4 4 7.00              28.00            

ลวดขัดสนิมแบบถ้วย 1 155.00           155.00           

ดอกสวา่น 6.5 เวอืริท 1 95.00            95.00            



ดอกสวา่น 6.5 MOKO 1 100.00           100.00           

24/5/2565 ร้ำนสกุลใหม่ จา้งเหมา ค่าถ่ายเอกสาร 26,960.00       0.50              13,480.00       4/39 13,480.00       864 1102 1103 1104
-               

24/5/2565 ร้ำนว.เจริญยนต์ วสัดุอื่นๆ 2T เคร่ืองตัดหญ้า 5 90.00            450.00           450.00          865 1105 1106 1107
-               

24/5/2565 ร้ำนว.เจริญยนต์ วสัดุอื่นๆ หางคาบเูคร่ืองตัดหญ้า 1 850.00           850.00           1,110.00        866 1108 1109 1110
ชุดซ่อมคาบู 1 260.00           260.00           

-               

24/5/2565 ร้ำนว.เจริญยนต์ วสัดุอื่นๆ ชุดครัชเคร่ืองตัดหญ้า 1 360.00           360.00           660.00          867 1111 1112 1113
ก๊อกน ้ามัน 1 140.00           140.00           

สปริงครัช 2 80.00            160.00           
-               

24/5/2565 ร้ำนว.เจริญยนต์ วสัดุอื่นๆ เคร่ืองตัดหญ้าใหม่ รุ่น 411 2 5,000.00        10,000.00       10,000.00      868 1114 1115 1116
-               

24/5/2565 ร้ำนชัชวีร์ วสัดุบริโภค น ้าด่ืมทริปเปลิ ชนิดถ้วย 220 ml. 200 66.00            13,200.00       INV-650500002 13,200.00      869 1117 1118 1119

24/5/2565 ธงชัยกำรไฟฟ้ำ
ครุภณัฑ์ส้านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศแบบตั งพื นหรือแบบแขวน 
ขนาด 36000 BTU

1 55,400.00       55,400.00       
4/44 55,400.00      870 1120 1121 1122

ระบบ Inverter

24/5/2565 ธงชัยกำรไฟฟ้ำ
ครุภณัฑ์ส้านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศแบบตั งพื นหรือแบบแขวน 
ขนาด 36000 BTU

1 55,400.00       55,400.00       
4/43 55,400.00      871 1123 1124 1125

ระบบ Inverter

24/5/2565 ธงชัยกำรไฟฟ้ำ
ครุภณัฑ์ส้านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศแบบตั งพื นหรือแบบแขวน 
ขนาด 36000 BTU

1 55,400.00       55,400.00       
4/42 85,100.00      872 1126 1127 1128

ระบบ Inverter

เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง 18000 BTU 
ระบบ Inverter

1 29,700.00       29,700.00       

24/5/2565 ธงชัยกำรไฟฟ้ำ
ครุภณัฑ์ส้านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ CENTRAL ARI ขนาด 18000
 BTU

1 29,700.00       29,700.00       
4/41 29,700.00      873 1129 1130 1131

ระบบ Inverter

24/5/2565 บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น จ ำกัด
จา้งเหมา

ค่าบริการรายเดือน อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ 
แบบออนไลน์

1 2,033.00        2,033.00        
DO202204016 2,033.00        874 1132 1133 1134

24/5/2565 บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น จ ำกัด
จา้งเหมา

ค่าบริการรายเดือน อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ 
แบบออนไลน์

1 2,033.00        2,033.00        
DO202205016 2,033.00        875 1135 1136 1137

24/5/2565 หจก.เดอะ วัน ออฟฟิศ ซัพพลำยวสัดุส้านักงาน แผ่นซีดี HP (1*12) 1 4,800.00        4,800.00        25/9 5,500.00        876 1138 1139 1140
ตะกร้าเก็บเอกสารลวดเคลือบ 5 140.00           700.00           

24/5/2565 หจก.เดอะ วัน ออฟฟิศ ซัพพลำยวสัดุส้านักงาน วาสลีน ปโิตรเลียม เจลล่ี 100 ก. 30 170.00           5,100.00        25/12 5,100.00        877 1141 1142 1143

24/5/2565 หจก.เดอะ วัน ออฟฟิศ ซัพพลำยวสัดุส้านักงาน กล่องพลาสติกมีฝาปดิ ขนาด 50 ลิตร 3 300.00           900.00           25/11 2,150.00        878 1144 1145 1146



กล่องพลาสติกมีฝาปดิ ขนาด 13.8 ลิตร 5 250.00           1,250.00        

24/5/2565บริษัท ดเีคเอสเอช ประเทศไทย จ ำกัดวสัดุการแพทย์ จาเดลล์ ชนิดฝัง 10 1,680.00        16,800.00       25/12 17,976.00      879 1147 1148 1149
vat7% 1,176.00        

24/5/2565 ร้ำนชัยเจริญแอร์ & เซอร์วิส วสัดุไฟฟ้า ปล๊ักเมจกิ โซกาวา่ ใหม่ 21 30.00            630.00           POV5500227 21,895.00      880 1150 1151 1152
ปล๊ัก 4 ตา VCNA ทูโทน 1 65.00            65.00            

สวทิช์เมจกิ VCNA รุ่นเก่า 20 20.00            400.00           

สวทิช์เมจกิ วนี่า ใหม่ 4 35.00            140.00           

ฝาครอบ 3 ช่อง ช้างใหม่ 24 35.00            840.00           

ฝาครอบ 4 ช่อง ช้างใหม่ 1 55.00            55.00            

บล๊อคลอย 2x4 RECKON WNG 20 20.00            400.00           

บล๊อคลอย 4x4 เหล่ียม (NPV) 1 30.00            30.00            

เบรกเกอร์ 30A PL 4 150.00           600.00           

กล่องเบรกเกอร์ ช้าง 2 30.00            60.00            

ลูกเซอร์กิตเบรเกอร์ QO132VSC6T 32A 2 180.00           360.00           

หลอดแอลอีดี T8 18W เดย์ไลท์ Zeber 50 120.00           6,000.00        

ราง LED 16 วตัต์ PL 3 250.00           750.00           

เต้ารับไฟฟ้าคู่ 2 สาย +สายดิน มีม่านนิรภยั PL 5 125.00           625.00           

ปล๊ักกราวด์คู่ วนี่าใหม่ 13 80.00            1,040.00        

ปล๊ักกราวด์เด่ียว วนี่าใหม่ 2 60.00            120.00           

เบรเกอร์ Mitsubishi 2P 63A NF63 CV 1 1,250.00        1,250.00        

เคเบิ ลไทร์ 10 นิ ว ด้า 2 125.00           250.00           

รางเก็บสาย RM 1632 6 75.00            450.00           

รางเก็บสาย RM 1225 1 70.00            70.00            

รางเก็บสาย RM 2040 4 80.00            320.00           

ฝาครอบ 1 ช่อง ช้างใหม่ 4 35.00            140.00           

รางปล๊ักเต้าเสียบ 3M 5 สวทิช์ 5 340.00           1,700.00        

สเปย์โซแนค 2 150.00           300.00           

สาย VAF 2x2.5 100 เมตร 1 2,000.00        2,000.00        

คัทเอาท์ช้าง 2P 60A 1 240.00           240.00           

สาย VAF 2x2.5 100 เมตร 3 20.00            60.00            

ไฟฉุกเฉินโฮม MV3 พร้อมติดตั ง 1 3,000.00        3,000.00        

24/5/2565 ฟินิกซ์ ซัพพลำยครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย์เคร่ืองแอลล์ฯ ก้าจดัแบคทีเรีย ไวรัสโควดิ 1 98,000.00       98,000.00       9/6 98,000.00      881 1153 1154 1155

24/5/2565 ฟินิกซ์ ซัพพลำยครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย์เคร่ืองฆา่เชื อโรคด้วยรังสี UV-A-UVC 1 98,000.00       98,000.00       5/4 98,000.00      882 1156 1157 1158

24/5/2565 ฟินิกซ์ ซัพพลำยครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย์เคร่ือง HEPA H13 ฆา่เชื อด้วยรังสี 1 98,000.00       98,000.00       9/31 98,000.00      883 1159 1160 1161

26/5/2565 ชยำกร 2020 จ ำกัด
จา้งเหมา

งานฉาบโปว้ ซ่อมรอยฉีกขาด ขัดผิวลอกสีเดิม 
ย้อมสีใหม่ เคลือบด้วยแล็คเกอร์

67.30            1,350.00        90,855.00       
C-00062 97,214.85      884 1162 1163 1164

ไม้อัดสักกันเปือ้นบน สูง 0.80 ม. บริเวณ vet 7%

หอ้งบตัร 9 ม.

หอ้งคลินิกวยัรุ่น 2.80 ม.
หอ้งคลินิกใหค้้าปรึกษา 7 ม.



หอ้งตรวจเลือด 15 ม.
หน้าหอ้งวทิยุ 2 ม.
หน้าหอ้งผ่าตัด 7.50 ม.
หอ้งหอ้งประชุมเล็ก 7 ม.
หน้าหอ้งตรวจ OPD ด้านหน้า 13 ม.

หน้าหอ้งตรวจ OPD ด้านข้าง 4 ม.

26/5/2565 หจก.เอส จี เทรดดิ ง วสัดุงานบา้นงานครัวน ้ายาขจดัท่ออุดตัน เข้มข้น 17 5,800.00        98,600.00       068/058 98,600.00      885 1165 1166 1167

26/5/2565 หจก.เอส จี เทรดดิ ง วสัดุงานบา้นงานครัวน ้ายาล้างท้าความสะอาดรถยนต์ เข้มข้น 28 3,500.00        98,000.00       069/021 98,000.00      886 1168 1169 1170

26/5/2565 หจก.เอส จี เทรดดิ ง วสัดุงานบา้นงานครัวถุงใส 4.5+7" หนา 150 185.00           27,750.00       069/030 99,180.00      887 1171 1172 1173
ถุงใส 5+8" หนา 150 185.00           27,750.00       

ถุงใส 18+22" หนา 120 182.00           21,840.00       

ถุงใส 18+28" หนา 120 182.00           21,840.00       

26/5/1965 หจก. ยู.เอ็ม.แอล
จา้งเหมา

ค่าซ่อมเคร่ืองซีลซองอัตโนมัติ รุ่น ME-3510AI 
SN/11060074

1

ค่าบริการและตรวจเช็คเคร่ืองปดิผนึกซอง 
Overhual ปรับปรุงเคร่ือง (รองเทปกาวใต้เส้น
ลวด,ปรับระบบคานกดทับ)

1 1,000.00        1,000.00        

65/981 7,200.00        888 1174 1175 1176
ฝาปดิขั วเส้นลวด 1 300.00           300.00           

ขั วเส้นลวด 1 300.00           300.00           

เส้นลวดน้าความร้อน 1 2,800.00        2,800.00        

เส้นยางซิลิโคล 1 2,800.00        2,800.00        

26/5/1965 หจก. ยู.เอ็ม.แอล
จา้งเหมา

ค่าบริการซ่อมเคร่ือง Infusion pump ยี่หอ้ง 
TOP รุ่น TOP-2300

1
65/747 9,000.00        889 1177 1178 1179

เปล่ียน Battery 12V 1200mA 1 3,300.00        3,300.00        

เปล่ียน Battery Back up 1 1,500.00        1,500.00        

เปล่ียน Tube retainer unit พร้อมล้างท้า
ความสะอาดชุดรีดสาย

1 4,200.00        4,200.00        

26/5/1965 หจก. ยู.เอ็ม.แอล
จา้งเหมา

ค่าบริการซ่อมเคร่ือง Infusion pump ยี่หอ้ง 
TOP รุ่น TOP-2300

1
65/748 9,000.00        890 1180 1181 1182

เปล่ียน Battery 12V 1200mA 1 3,300.00        3,300.00        

เปล่ียน Battery Back up 1 1,500.00        1,500.00        

เปล่ียน Tube retainer unit พร้อมล้างท้า
ความสะอาดชุดรีดสาย

1 4,200.00        4,200.00        

26/5/1965 หจก. ยู.เอ็ม.แอล
จา้งเหมา

ค่าบริการซ่อมเคร่ือง Infusion pump ยี่หอ้ง 
TOP รุ่น TOP-2300

1
65/749 9,000.00        891 1183 1184 1185

เปล่ียน Battery 12V 1200mA 1 3,300.00        3,300.00        

เปล่ียน Battery Back up 1 1,500.00        1,500.00        

เปล่ียน Tube retainer unit พร้อมล้างท้า
ความสะอาดชุดรีดสาย

1 4,200.00        4,200.00        



27/5/1965 คอร์โดมำ อินเตอร์เนชั่นแนล วสัดุการแพทย์ เคร่ืองช่วยเดิน (Walker) 30 570.00           17,100.00       IV6501031 52,000.00      893 1192 1193 1194
ไม้เท้า 3 ปุม่ 30 520.00           15,600.00       

ไม้เท้า 1 ปุม่ 50 170.00           8,500.00        

ไม้ค า้ยัน เบอร์ 46 15 240.00           3,600.00        

ไม้ค า้ยัน เบอร์ 48 15 240.00           3,600.00        

ไม้ค า้ยัน เบอร์ 52 15 240.00           3,600.00        

27/5/1965 คอร์โดมำ อินเตอร์เนชั่นแนล วสัดุการแพทย์ รถเข็นแบบปรับได้ 7 5,500.00        38,500.00       IV6501030 109,114.00    894 1195 1196 1197
รถเข็นแบบปรับไม่ได้ 7 3,700.00        25,900.00       

เบาะรองนั่ง 14 580.00           8,120.00        

27/5/1965 ชิลลิค ฟำร์มำ วสัดุการแพทย์ อิมพลานอน เอ็นเอ็กซีที 20 1,829.70        36,594.00       1169405414 36,594.00      895 1198 1199 1200

27/5/1965 หจก.เดอะ วัน ออฟฟิศ ซัพพลำยวสัดุงานบา้นงานครัวชามชานอ้อย 875 มล. (1*50) 60 170.00           10,200.00       21/41 23,760.00      896 1201 1202 1203

กล่องโฟมใส่อาหาร (19.7*20.3*4.2)ซม.(1/500) 4 760.00           3,040.00        

ช้อนพลาสติก (1*100) 50 30.00            1,500.00        

ถุงหหูิ วอย่างหนาพิเศษ ขนาด 8*16 20 65.00            1,300.00        

ยางวงเล็ก 10 80.00            800.00           

เขียงพลาสติก ขนาด 30.5*40.5 ซม. หนา 1 ซม. 12 360.00           4,320.00        

หวัเตาแก็ส พร้อมขาตั ง 1 2,600.00        2,600.00        

27/5/1965 บ.ีด.ีคอมพิวเตอร์ วสัดุส้านักงาน หมึกรุ่น TN-267BK (สีด้า) 15 2,830.00        42,450.00       21/41 165,450.00    897 1204 1205 1206
หมึกรุ่น TN-267C (สีน ้าเงิน) 3 3,200.00        9,600.00        

หมึกรุ่น TN-267M (สีแดง) 4 3,200.00        12,800.00       

หมึกรุ่น TN-267C (สีเหลือง) 4 3,200.00        12,800.00       

30/5/2565สหกรณ์กำรเกษตรวังสำมหมอ จ ำกัดวสัดุเชื อเพลิง น ้ามัน เดือน เมษายน 2565 1 87,800.00       87,800.00       87,800.00      898 1207 1208 1209

30/5/2565 โรงพยำบำลวังสำมหมอ วสัดุบริโภค ค่าอาหารประจา้เดือน เมษายน 2565 2576 70.00            180,320.00     180,320.00    899 1210 1211 1212

31/5/2565 ฟินิกซ์ ซัพพลำย ผ้ายาง 2 หน้า เขียว+แดง 400 245.00           98,000.00       7-พ.ย. 98,000.00      900 1213 1214 1215

31/5/2565 นำงบญุตำ ไพรศำล
จา้งเหมา

ค่าตอบแทนพนักงานประกอบอาหาร 
ประจา้เดือน เมษายน 2565

1 8,000.00        8,000.00        
8,000.00        901 1216 1217 1218

31/5/2565 นำงสำวนันธิภรณ์ สิริสมบรูณ์
จา้งเหมา

ค่าตอบแทนพนักงานประกอบอาหาร 
ประจา้เดือน เมษายน 2565

1 8,000.00        8,000.00        
8,000.00        902 1219 1220 1221

31/5/2565 นำงสำวสุดใจ ธงศรี
จา้งเหมา

ค่าตอบแทนพนักงานประกอบอาหาร 
ประจา้เดือน เมษายน 2565

1 8,000.00        8,000.00        
8,000.00        903 1222 1223 1224

31/5/2565 นำงสุนทร ลัทธิไพร
จา้งเหมา

ค่าตอบแทนพนักงานท้าความสะอาด 
ประจา้เดือน เมษายน 2565

1 7,300.00        7,300.00        
7,300.00        904 1225 1226 1227



31/5/2565 นำงสุกัญญำ เหล่ำมำลำ
จา้งเหมา

ค่าตอบแทนพนักงานท้าความสะอาด 
ประจา้เดือน เมษายน 2565

1 7,300.00        7,300.00        
7,300.00        905 1228 1229 1230

31/5/2565 นำงสำวบญุรอด ศรีจ ำปำ
จา้งเหมา

ค่าตอบแทนพนักงานท้าความสะอาด 
ประจา้เดือน เมษายน 2565

1 6,500.00        6,500.00        
6,500.00        906 1231 1232 1233

(นายเกรียงไกร  ไกยวรรณ์)

ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลวงัสำมหมอ



                                          แบบ สขร. 1

                                           โรงพยาบาลวังสามหมอ อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก วันที่ท าสัญญา
ซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง เสนอราคา (โดยสังเขป)

1 Switch 8 port gigabit 690.00      690.00          เฉพาะเจาะจง หจก.อุดรไอที หจก.อุดรไอที ราคาต  าสุด 4/1/2565
2 Mouse logitech B100 200.00      200.00          เฉพาะเจาะจง หจก.อุดรไอที หจก.อุดรไอที ราคาต  าสุด 4/1/2565
3 UPS 800 VA 480 VA  1,590.00  1,590.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุดรไอที หจก.อุดรไอที ราคาต  าสุด 4/1/2565
4 เครื องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับประมวลผล 27,000.00  27,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อุดรไอที หจก.อุดรไอที ราคาต  าสุด 4/1/2565
5 กล่องโฟมใส่อาหาร 760.00      760.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 4/1/2565
6 ชามชานอ้อย 875 มล.  170.00  170.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 4/1/2565
7 ถุงหูหิ้วหนา ขนาด 15*30  60.00  60.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 4/1/2565
8 ถุงร้อนใส ขนาด 4*7  60.00  60.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 4/1/2565
9 ถุงร้อนใส ขนาด 5*8  60.00  60.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 7/1/2565
10 ปืนยิงแก๊ส  30.00  30.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 7/1/2565
11 ถุงพลาสติก สีด า ขนาด 18*24  95.00  95.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นัธทวัฒน์ ซัพพลาย ร้าน นัธทวัฒน์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 7/1/2565
12 ปั้มลม ขนาด 50 ลิตร ฟรีออยล์ พร้อมอุปกรณ์  9,600.00  9,600.00 เฉพาะเจาะจง ณ.สหยนต์ ณ.สหยนต์ ราคาต  าสุด 7/1/2565
13 อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ แบบออนไลน์ ประจ าเดือน ธันวาคม 2,033.00  2,033.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั น จ ากัด บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั น จ ากัด ราคาต  าสุด 7/1/2565
14 ช้อนพลาสติก  30.00  30.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 12/1/2565
15 หนังยาง  80.00  80.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 13/1/2565
16 กล่องมีฝาพลาสติกมีฝาปิด ขนาด 38*21 ซม.  250.00  250.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 14/1/2565
17 มีดโกน  150.00  150.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 10/1/2565
18 ถุงพลาสติก ขนาด 30x40  150.00  150.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 10/1/2565
19 พลาสติก PCV ห่อของ  300.00  300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 10/1/2565
20 แล็กซีน  45.00  45.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 10/1/2565
21 ลวดเสียบกระดาษ  7.00  7.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 10/1/2565
22 กระดาษ ดับเบิ้ลเอ ขนาด 80 แกรม  145.00  145.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 10/1/2565
23 คลิปด าใหญ่ 108  60.00  60.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 10/1/2565
24 เชือกฟาง  65.00  65.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 10/1/2565
25 ถ่านไฟฉาย 2A  25.00  25.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 11/1/2565
26 ถ่านไฟฉาย 3A  25.00  25.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 11/1/2565
27 ซองซิปใส ขนาด 9+13 ซม. หนา  180.00  180.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จี เทรดด้ิง หจก.เอส จี เทรดด้ิง ราคาต  าสุด 11/1/2565
28 ซองซิปใส ขนาด 7+ 10 ซม.  180.00  180.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จี เทรดด้ิง หจก.เอส จี เทรดด้ิง ราคาต  าสุด 11/1/2565

                               สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน  มกราคม  2565

           โรงพยาบาลวังสามหมอ อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 

         วันที่    31  มกราคม  พ.ศ.  2565

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง



                                          แบบ สขร. 1

                                           โรงพยาบาลวังสามหมอ อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก วันที่ท าสัญญา
ซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง เสนอราคา (โดยสังเขป)

                               สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน  มกราคม  2565

           โรงพยาบาลวังสามหมอ อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 

         วันที่    31  มกราคม  พ.ศ.  2565

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

29 ซองซิปใส ขนาด 15+23 ซม.  180.00  180.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จี เทรดด้ิง หจก.เอส จี เทรดด้ิง ราคาต  าสุด 11/1/2565
30 ซองซิปใส ขนาด 20+30  180.00  180.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จี เทรดด้ิง หจก.เอส จี เทรดด้ิง ราคาต  าสุด 11/1/2565
31 ซองซิปใส ขนาด 30+46  180.00  180.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จี เทรดด้ิง หจก.เอส จี เทรดด้ิง ราคาต  าสุด 11/1/2565
32 ซองยาใน ขนาด 12+17 ซม. หนา  180.00  180.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จี เทรดด้ิง หจก.เอส จี เทรดด้ิง ราคาต  าสุด 11/1/2565
33 สต๊ิเกอร์ความร้อน  55,000.00  55,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จี เทรดด้ิง หจก.เอส จี เทรดด้ิง ราคาต  าสุด 11/1/2565
34 น้ าดื มทริปเปิลชนิดถ้วย ขนาด 220 มล.  6,600.00  6,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัชวีร์ ร้านชัชวีร์ ราคาต  าสุด 12/1/2565
35 ชุดปลอกแขนวัดค่าความดันโลหิตส าหรับผู้ใหญ่  1,500.00  1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไวเทิลเมด ร้านไวเทิลเมด ราคาต  าสุด 12/1/2565
36 สายวัดความอิ มตัวของออกซิเจนในเลือดผู้ใหญ่  12,500.00  12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี เวิลด์ เมดิคอล บริษัท บี เวิลด์ เมดิคอล ราคาต  าสุด 12/1/2565
37 ไกน์เอ็นโด No.L  480.00  480.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน ย.ูเอ็ม.แอล ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วน ย.ูเอ็ม.แอล ซัพพลาย ราคาต  าสุด 13/1/2565
38 Steam rapid attest  4,280.00  4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด ราคาต  าสุด 13/1/2565
39 Fingerprint Reader U 4500  5,500.00  5,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุดรไอท.ีเซ็นเตอร์ หจก.อุดรไอท.ีเซ็นเตอร์ ราคาต  าสุด 13/1/2565
40 Mobile Phone  13,000.00  13,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุดรไอท.ีเซ็นเตอร์ หจก.อุดรไอท.ีเซ็นเตอร์ ราคาต  าสุด 13/1/2565
41 DVDRW EXT  1,000.00  1,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุดรไอท.ีเซ็นเตอร์ หจก.อุดรไอท.ีเซ็นเตอร์ ราคาต  าสุด 17/1/2565
42 USB HUB Gigabit IAN  450.00  450.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุดรไอท.ีเซ็นเตอร์ หจก.อุดรไอท.ีเซ็นเตอร์ ราคาต  าสุด 17/1/2565
43 เครื องแสกนความเร็วสูง  26,900.00  26,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุดรไอท.ีเซ็นเตอร์ หจก.อุดรไอท.ีเซ็นเตอร์ ราคาต  าสุด 17/1/2565
44 Toner HP 85A/325  500.00  500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุดรไอท.ีเซ็นเตอร์ หจก.อุดรไอท.ีเซ็นเตอร์ ราคาต  าสุด 17/1/2565
45 ล าโพง Blutooth  3,990.00  3,990.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุดรไอท.ีเซ็นเตอร์ หจก.อุดรไอท.ีเซ็นเตอร์ ราคาต  าสุด 17/1/2565
46 ห่อส าเร็จรูปทางชีวภาพ/เคมีอ่านผลเร็วมก  12,840.00  12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด ราคาต  าสุด 19/1/2565
47 Walker  600.00  600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที 98 พลัส จ ากัด บริษัท เอ็มที 98 พลัส จ ากัด ราคาต  าสุด 19/1/2565
48 ใบน าทางคอมพิวเตอร์  98,000.00  98,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้าง ว.ีจ.ีดรักส์ ห้าง ว.ีจ.ีดรักส์ ราคาต  าสุด 19/1/2565
49 ใบน าทางคอมพิวเตอร์  98,000.00  98,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้าง ว.ีจ.ีดรักส์ ห้าง ว.ีจ.ีดรักส์ ราคาต  าสุด 19/1/2565
50 โบชัวร์เมาไม่ขับ  99,000.00  99,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้าง ว.ีจ.ีดรักส์ ห้าง ว.ีจ.ีดรักส์ ราคาต  าสุด 19/1/2565
51 โทรสัพท์มือถือ Realme 6  69,900.00  69,900.00 เฉพาะเจาะจง แสงทองโฟน 2 แสงทองโฟน 2 ราคาต  าสุด 19/1/2565
52 ฉากตะกั วกันรังสีเอกเรย์ แบบมีกระจก  28,000.00  28,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริชัย เซลแอนด์เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริชัย เซลแอนด์เซอร์วิส ราคาต  าสุด 20/1/2565
53 ที นอนลมแบบรังผ้ึง  7,000.00  7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นวาย เมดิคอล 2013 จ ากัด บริษัท เอ็นวาย เมดิคอล 2013 จ ากัด ราคาต  าสุด 20/1/2565
54 จ้างเหมาล้างแอร์ในอาคารผู้ป่วย ARI จ านวน 2 เครื อง 600.00  600.00 เฉพาะเจาะจง นางสุพรรณี ชัยประโคม นางสุพรรณี ชัยประโคม ราคาต  าสุด 21/1/2565
55 Monitor 15"  250,000.00  250,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นวาย เมดิคอล 2013 จ ากัด บริษัท เอ็นวาย เมดิคอล 2013 จ ากัด ราคาต  าสุด 21/1/2565
56 รถเข็นนอนระบบไฟฟ้า 24 โวลต์  160,000.00  160,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นวาย เมดิคอล 2013 จ ากัด บริษัท เอ็นวาย เมดิคอล 2013 จ ากัด ราคาต  าสุด 21/1/2565
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57 เครื องพ่นยาแบตเตอรี  1,950.00  1,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ณ.สหยนต์ ร้าน ณ.สหยนต์ ราคาต  าสุด 21/1/2565
58 น้ าดื มทริเปิ้ลชนิดถ้วย ขนาด 220 มล.  6,600.00  6,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัชวีร์ ร้านชัชวีร์ ราคาต  าสุด 21/1/2565
59 สาย Lead ของเครื อง EKG INFINIUM QRS 12  14,800.00  14,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ย.ูเอ็ม.แอล ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ย.ูเอ็ม.แอล ซัพพลาย ราคาต  าสุด 21/1/2565
60 ตู้ BMS Smart Hopital Kiosk  180,400.00  180,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟแวร์ จ ากัด บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟแวร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 21/1/2565
61 Brother TN-267/BK  2,550.00  2,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ.ีดี.คอมพิวเตอร์ จ ากัด บริษัท บ.ีดี.คอมพิวเตอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 21/1/2565
62 Brother TN-267/Y  3,200.00  3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ.ีดี.คอมพิวเตอร์ จ ากัด บริษัท บ.ีดี.คอมพิวเตอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 21/1/2565
63 ออกซิเจนเหลว  88,663.41  88,663.41 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไคนีติคส์ แอคเซี ยม จ ากัด บริษัท ไคนีติคส์ แอคเซี ยม จ ากัด ราคาต  าสุด 21/1/2565
64 ตะเหลี ยม ขนาด เล็ก  30.00  30.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 21/1/2565
65 ล้อยางแบบหมูนได้ ขนาด 8 นิ้ว  480.00  480.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 21/1/2565
66 กล่องโฟมใส่อาหาร  760.00  760.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 21/1/2565
67 ช้นพลาสติก  30.00  30.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 24/1/2565
68 ชามชานอ้อย 875 มล.  170.00  170.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 24/1/2565
69 ยางวงเล็ก  80.00  80.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 24/1/2565
70 ถุงร้อนใส ขนาด 4*7  60.00  60.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 24/1/2565
71 ถุงร้อนใสขนาด 5*8  60.00  60.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 24/1/2565
72 ถุงหูหิ้ว ขนาด 15*30  60.00  60.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 24/1/2565
73 ถุงหูหิ้ว ขนาด 8*16  60.00  60.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 24/1/2565
74 น้ ายาไฮเตอร์คัลเลอร์ ขนาด 250 มล.  20.00  20.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 24/1/2565
75 สเปรย์ปรับอากาศฆ่าเชื้อ  200.00  200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 24/1/2565
76 เชือกกั้น ขาว-แดง ขนาด 2 นิ้ว  250.00  250.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 24/1/2565
77 กระดาษ A4 80 แกรม  120.00  120.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 24/1/2565
78 กระดาษ  A4 80 แกรม ดับเบิ้ลเอ  140.00  140.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 24/1/2565
79 เครื องปรับอากาศชนิดต้ังแขวน ขนาด 44000 BTU ยี ห้อ 53,300.00  53,300.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 25/1/2565
80 ค่าถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน มกราคม 2565  7,494.00  7,494.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสกุลใหม่ ร้านสกุลใหม่ ราคาต  าสุด 25/1/2565
81 ตู้เมน MDB  69,000.00  69,000.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 25/1/2565
82  - 1*95 mm 2 THWA  130.00  130.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 25/1/2565
83  - 1*50 mm  80.00  80.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 25/1/2565
84  - 1*25 mm  95.00  95.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 25/1/2565
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85  - 1*16 mm  70.00  70.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 25/1/2565
86 งานร้ิอถอนสายชุดเก่า  5,000.00  5,000.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 25/1/2565
87 ลูกแล็กซ์ชนิด 3 เฟส  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 25/1/2565
88 แคมป์ประกับ เชื อสาย  250.00  250.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 25/1/2565
89 พรีฟอร์มรัดสาย 95  280.00  280.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 25/1/2565
90 ชุดกาวด์ 2.50 เมตรพร้อมสายกาวด์  6,800.00  6,800.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 25/1/2565
91 ท่อร้อยสาย  2,500.00  2,500.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 25/1/2565
92 เปลกร้อยสาย  2,500.00  2,500.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 25/1/2565
93 ค่าติดต้ังและค่าด าเนินการซ่อมบ ารุงเครื องปรับอากาศ 25,000.00  25,000.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 25/1/2565
94 ซิม AIS รายปี เอบร์ 09280824  1,890.00  1,890.00 เฉพาะเจาะจง แสงทองโฟน 2 แสงทองโฟน 2 ราคาต  าสุด 25/1/2565
95 คอมพิวเตอร์ Notebook Acer TMP214-53  22,000.00  22,000.00 เฉพาะเจาะจงห้างหุ้นส่วนจ ากัด คลังคอมพิวเตอร์ วัสดุและอุปกรณ์ส านักงานห้างหุ้นส่วนจ ากัด คลังคอมพิวเตอร์ วัสดุและอุปกรณ์ส านักงานราคาต  าสุด 25/1/2565
96 ดึงแมตอย่างดี  100.00  100.00 เฉพาะเจาะจง จ๊อกกี้มอเตอร์ จ๊อกกี้มอเตอร์ ราคาต  าสุด 25/1/2565
97 แหวนกั นขี้เกลือ  30.00  30.00 เฉพาะเจาะจง จ๊อกกี้มอเตอร์ จ๊อกกี้มอเตอร์ ราคาต  าสุด 25/1/2565
98 น๊อต #17  30.00  30.00 เฉพาะเจาะจง จ๊อกกี้มอเตอร์ จ๊อกกี้มอเตอร์ ราคาต  าสุด 25/1/2565
99 ถ่านไดสตาร์ท  350.00  350.00 เฉพาะเจาะจง จ๊อกกี้มอเตอร์ จ๊อกกี้มอเตอร์ ราคาต  าสุด 25/1/2565
100 ลูกกระท า  250.00  250.00 เฉพาะเจาะจง จ๊อกกี้มอเตอร์ จ๊อกกี้มอเตอร์ ราคาต  าสุด 25/1/2565
101 สะพานใหม่  250.00  250.00 เฉพาะเจาะจง จ๊อกกี้มอเตอร์ จ๊อกกี้มอเตอร์ ราคาต  าสุด 25/1/2565
102 ค่าแรง  450.00  450.00 เฉพาะเจาะจง จ๊อกกี้มอเตอร์ จ๊อกกี้มอเตอร์ ราคาต  าสุด 25/1/2565
103 แบตเตอรี  IL 145  2,900.00  2,900.00 เฉพาะเจาะจง จ๊อกกี้มอเตอร์ จ๊อกกี้มอเตอร์ ราคาต  าสุด 25/1/2565
104 น้ ากลั น  120.00  120.00 เฉพาะเจาะจง จ๊อกกี้มอเตอร์ จ๊อกกี้มอเตอร์ ราคาต  าสุด 25/1/2565
105 ลูกปัน6203  180.00  180.00 เฉพาะเจาะจง จ๊อกกี้มอเตอร์ จ๊อกกี้มอเตอร์ ราคาต  าสุด 25/1/2565
106 ท่อยาวน้ ามัน  180.00  180.00 เฉพาะเจาะจง จ๊อกกี้มอเตอร์ จ๊อกกี้มอเตอร์ ราคาต  าสุด 25/1/2565
107 แผงไดสตาร์ท  850.00  850.00 เฉพาะเจาะจง จ๊อกกี้มอเตอร์ จ๊อกกี้มอเตอร์ ราคาต  าสุด 25/1/2565
108 วาร์วไฟปาส  850.00  850.00 เฉพาะเจาะจง จ๊อกกี้มอเตอร์ จ๊อกกี้มอเตอร์ ราคาต  าสุด 25/1/2565
109 น็อต  30.00  30.00 เฉพาะเจาะจง จ๊อกกี้มอเตอร์ จ๊อกกี้มอเตอร์ ราคาต  าสุด 25/1/2565
110 สายพาน 1050  180.00  180.00 เฉพาะเจาะจง จ๊อกกี้มอเตอร์ จ๊อกกี้มอเตอร์ ราคาต  าสุด 25/1/2565
111 สายพาน 1275  250.00  250.00 เฉพาะเจาะจง จ๊อกกี้มอเตอร์ จ๊อกกี้มอเตอร์ ราคาต  าสุด 25/1/2565
112 สายพาน 835  180.00  180.00 เฉพาะเจาะจง จ๊อกกี้มอเตอร์ จ๊อกกี้มอเตอร์ ราคาต  าสุด 25/1/2565
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ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

113 ค่าแรง  450.00  450.00 เฉพาะเจาะจง จ๊อกกี้มอเตอร์ จ๊อกกี้มอเตอร์ ราคาต  าสุด 25/1/2565
114 รถรับ-ส่งระบบไฟฟ้า เก็บขยะ แบบนั งขับ 48 โวลต์ 230,000.00  230,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นวาย เมดิคอล 2013 จ ากัด บริษัท เอ็นวาย เมดิคอล 2013 จ ากัด ราคาต  าสุด 26/1/2565
115 รถบรรทุกระบบไฟฟ้า แบบนั งขับ 48 โวลต์  230,000.00  230,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นวาย เมดิคอล 2013 จ ากัด บริษัท เอ็นวาย เมดิคอล 2013 จ ากัด ราคาต  าสุด 26/1/2565
116 น้ าดื ม  3,000.00  3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประนิดา ร้านประนิดา ราคาต  าสุด 26/1/2565
117 ถุงมือแบบบาง 1/50 คู่  600.00  600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 26/1/2565
118 หลอดไฟ LED  180.00  180.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 26/1/2565
119 หลดอดไฟ ส้ัน Led  150.00  150.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 26/1/2565
120 พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว  1,600.00  1,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 26/1/2565
121 พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว  1,600.00  1,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 26/1/2565
122 กล่องโฟมใส่อาหาร  760.00  760.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 26/1/2565
123 ช้อนพลาสติก  1*100  30.00  30.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 26/1/2565
124 ชามชานอ้อย 875 มล.  170.00  170.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 26/1/2565
125 กระดาษซับน้ ามันส าหรับใช้กับอาหาร  460.00  460.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 26/1/2565
126 มีดหั นผัก  240.00  240.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 27/1/2565
127 ตะหลิว  355.00  355.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 27/1/2565
128 กระบวย  460.00  460.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 27/1/2565
129 ทัพพี  85.00  85.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 27/1/2565
130 ช้อนส้ัน  50.00  50.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 27/1/2565
131 กระทะ เบอร์ 24  700.00  700.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 27/1/2565
132 กระติกน้ าร้อน ขนาด 2.8 ลิตร  1,350.00  1,350.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 27/1/2565
133 เหยือกพร้อมฝา  110.00  110.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 27/1/2565
134 น้ ายาไฮเตอร์คัลเลอร์ ขนาด 250 มล.  960.00  960.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 27/1/2565
135 ตู้เมน MDB  46,800.00  46,800.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 27/1/2565
136 สายเมน THW  29,600.00  29,600.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 27/1/2565
137 ตู้เมน MDB พร้อมลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ SAFE TCUT 38,900.00  38,900.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 27/1/2565
138 สายเมน THW  49,500.00  49,500.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 27/1/2565
139 ตู้เมน MDB  28,900.00  28,900.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 28/1/2565
140 สายเมน  สามเฟส THW  25,900.00  25,900.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 28/1/2565
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ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

141 รูมเทอร์โมสวิทย์ดิตอล ห้องพักแพทย์  5,800.00  5,800.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 28/1/2565
142 คอมเพรสเซอร์  14,800.00  14,800.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 28/1/2565
143 มอเตอร์คอยส์ร้อน ห้องแลป  4,900.00  4,900.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 28/1/2565
144 มอเตอร์แอร์ 36000 BTU ห้องพักเจ้าหน้าที ผุ้ป่วยใน 4,900.00  4,900.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 28/1/2565
145 รูมเทอร์โมสวิทย์ ตึกผู้ป่วยใน  4,500.00  4,500.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 28/1/2565
146 ซ่อมตู่แช่เลือด ห้องแลป  4,500.00  4,500.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 28/1/2565

                                    (ลงชื อ).............ยลธิดา...............................
        (นางสาวยลธิดา  กิ งหลักเมือง)

 ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายสุนันท์ สุวรรณ)                              (นายเกรียงไกร  ไกยวรรณ์)

ต าแหน่ง นักจัดการงานทั วไปช านาญการ                               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวังสามหมอ

(ลงชื อ)...............................................................                              (ลงชื อ)...............................................................



บริษัทผู้ผลติ เลขที่ ผู้รับ เลขที่
หรือผู้จ ำหน่ำย ใบสง่ของ ส ำเนำบิล โครงกำร

1/6/1965 หจก. ย.ูเอ็ม.แอล
จ้างเหมา

ค่าซ่อม เคร่ืองควบคุมการใหส้ารละลายผ่าน
กระบอกฉดียาขนาดเล็ก

1 6,000.00        6,000.00        
65/750 6,000.00       892 1186 1187 1188

1/6/1965 หจก. ย.ูเอ็ม.แอล
วัสดุการแพทย์

เคร่ืองซีลซองอตัโนมัติ/เท้าเหยบี 13" รุ่น 
ME-3510 AI

1 26,000.00       26,000.00       
65/680 26,000.00     893 1189 1190 1191

1/6/2565 ชิลลิค ฟำร์มำ วัสดุการแพทย์ อนิพลานอน เอน็เอก็ซีที 13 1,832.70        23,825.10       1169216366 18,300.00     907 1234 1235 1236

1/6/2565 ชิลลิค ฟำร์มำ วัสดุอืน่ๆ ชุดเพลารถไฟฟา้ 1 15,000.00       15,000.00       1168867113 15,000.00     908 1237 1238 1239

1/6/2565 ชิลลิค ฟำร์มำ วัสดุอืน่ๆ มอเตอร์ไฟฟา้พร้อมแกนกลาง 1 15,000.00       15,000.00       1168952703 15,000.00     909 1240 1241 1242

1/6/2565 เมดิคูล
ครุภณัฑ์การแพทย์

ตู้เยน็ควบคุมอณุหภมูิ 2-8 องศาเซลเซียส ขนาด
 3 ประตู

1 96,300.00       96,300.00       
IV6504237 96,300.00     910 1243 1244 1245

พร้อมสัญญาณเสียงเตือนอตัโนมัติ

1/6/2565 เมดิคูล
ครุภณัฑ์การแพทย์

ตู้เยน็ควบคุมอณุหภมูิ 2-8 องศาเซลเซียส ขนาด
 2 ประตู

1 85,600.00       85,600.00       
IV6504236 85,600.00     911 1246 1247 1248

พร้อมสัญญาณเสียงเตือนอตัโนมัติ

1/6/2565 ที.เอส.แอล. เมดิคอล ซัพพลำย วัสดุการแพทย์ Face Shield 1000 21.00             21,000.00       650401486 97,800.00     912 1249 1250 1251
Pulse Oximeter 300 178.00           53,400.00       

Thermometer Digital 300 78.00             23,400.00       

1/6/2565หจก.นอร์ทอีส เมดิคอล ซัพพลำย
วัสดุงานบา้นงานครัว

น ้ายาล้างเคร่ืองมือแพทย ์Maetrix Biofilm 
Remover

10 5,350.00        53,500.00       
538289 53,500.00     913 1252 1253 1254

1/6/2565 ดีเคเอสเอช วัสดุการแพทย์ จาเดลล์ ชนิดฝัง 10 1,680.00        16,800.00       5336051846 16,800.00     914 1255 1256 1257
JADELLE TROCAR 10

1/6/2565 บี.ดี.คอมพิวเตอร์
จ้างเหมา จ้างเหมาถ่ายเอกสารประจ้าเดือน มีนาคม 2565 49655 0.50              24,827.50       

IV6504110 25,227.50     915 1258 1259 1260

2/6/2565
นำงทองเลื่อน ถ ำวำปี จ้างเหมา

ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุี่มีภาวะพึง่พงิ (care 
giver) ประจ้าเดือน

1 400.00           400.00           
400.00         916 1261 1262 1263 โครงการดูแลผู้สูงอายุ

พ.ค.-65

2/6/2565
นำงสมพร ล้วนวิเศษ จ้างเหมา

ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุี่มีภาวะพึง่พงิ (care 
giver) ประจ้าเดือน

1 400.00           400.00           
400.00         917 1264 1265 1266 โครงการดูแลผู้สูงอายุ

พ.ค.-65

2/6/2565 นำงสมคิด ขัติยะวงค์
จ้างเหมา

ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุี่มีภาวะพึง่พงิ (care 
giver) ประจ้าเดือน

1 400.00           400.00           
400.00         918

1267 1268 1269
โครงการดูแลผู้สูงอายุ

พ.ค.-65

เลขรำยงำน
ผลกำรพิจำณำ ผู้รับบันทึก หมำยเหตุ

ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน มิถุนำยน 2565
โรงพยำบำลวงัสำมหมอ อ ำเภอวงัสำมหมอ จงัหวดัอุดรธำนี

ว/ด/ป ชนิดวสัดุ รำยกำรวสัด/ุครุภณัฑ์ จ ำนวน รำคำ/หน่วย รำคำรวม จ ำนวนเงิน ผู้สง่บิล
เลขสัง่
จำ้ง/ซ้ือ

เลขค ำสั่ง
แตง่ตั้ง

เลขขอซ้ือ/จำ้ง



2/6/2565
นำงวำสนำ เหนือ

กำฬสินธุ์
จ้างเหมา

ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุี่มีภาวะพึง่พงิ (care 
giver) ประจ้าเดือน

1 400.00           400.00           
400.00         919

1270 1271 1272
โครงการดูแลผู้สูงอายุ

พ.ค.-65

2/6/2565
นำงแดงต้อย ชัยประโคม จ้างเหมา

ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุี่มีภาวะพึง่พงิ (care 
giver) ประจ้าเดือน

1 400.00           400.00           
400.00         

920 1273 1274 1275
โครงการดูแลผู้สูงอายุ

พ.ค.-65

2/6/2565 นำงสงกรำนต์ บุญจนัทร์
จ้างเหมา

ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุี่มีภาวะพึง่พงิ (care 
giver) ประจ้าเดือน

1 400.00           400.00           
400.00         921 1276 1277 1278 โครงการดูแลผู้สูงอายุ

พ.ค.-65

2/6/2565 นำงค ำพอง พรหมภกัดี
จ้างเหมา

ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุี่มีภาวะพึง่พงิ (care 
giver) ประจ้าเดือน

1 400.00           400.00           
400.00         922 1279 1280 1281 โครงการดูแลผู้สูงอายุ

พ.ค.-65

2/6/2565 นำยแว่น ชัยประโคม
จ้างเหมา

ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุี่มีภาวะพึง่พงิ (care 
giver) ประจ้าเดือน

1 400.00           400.00           
400.00         923 1282 1283 1284 โครงการดูแลผู้สูงอายุ

พ.ค.-65

2/6/2565 นำงสำวอริษำ ขัติยะวงค์
จ้างเหมา

ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุี่มีภาวะพึง่พงิ (care 
giver) ประจ้าเดือน

1 400.00           400.00           
400.00         924 1285 1286 1287 โครงการดูแลผู้สูงอายุ

พ.ค.-65

2/6/2565 นำยไชยเชษฐ์ บุญเกิด
จ้างเหมา

ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุี่มีภาวะพึง่พงิ (care 
giver) ประจ้าเดือน

1 400.00           400.00           
400.00         925 1288 1289 1290 โครงการดูแลผู้สูงอายุ

พ.ค.-65

2/6/2565 นำงสำวมณี จนัทร์เทพ
จ้างเหมา

ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุี่มีภาวะพึง่พงิ (care 
giver) ประจ้าเดือน

1 400.00           400.00           
400.00         

926 1291 1292 1293
โครงการดูแลผู้สูงอายุ

พ.ค.-65

2/6/2565 นำงก้ำนก่อง โสมล
จ้างเหมา

ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุี่มีภาวะพึง่พงิ (care 
giver) ประจ้าเดือน

1 400.00           400.00           
400.00         927 1294 1295 1296 โครงการดูแลผู้สูงอายุ

พ.ค.-65

2/6/2565 นำยวันชัย ใสศรัทธำ
จ้างเหมา

ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุี่มีภาวะพึง่พงิ (care 
giver) ประจ้าเดือน

1 400.00           400.00           
400.00         928 1297 1298 1299 โครงการดูแลผู้สูงอายุ

พ.ค.-65

2/6/2565 นำงบังอร ใสศรัทธำ
จ้างเหมา

ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุี่มีภาวะพึง่พงิ (care 
giver) ประจ้าเดือน

1 400.00           400.00           
400.00         929 1300 1301 1302 โครงการดูแลผู้สูงอายุ

พ.ค.-65

2/6/2565 นำงสมคิด ขัติยวงค์
จ้างเหมา

ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุี่มีภาวะพึง่พงิ (care 
giver) ประจ้าเดือน

1 400.00           400.00           
400.00         930 1303 1304 1305 โครงการดูแลผู้สูงอายุ

พ.ค.-65

2/6/2565 นำงวรำภรณ์ สนิท
จ้างเหมา

ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุี่มีภาวะพึง่พงิ (care 
giver) ประจ้าเดือน

1 400.00           400.00           
400.00         931 1306 1307 1308 โครงการดูแลผู้สูงอายุ

พ.ค.-65



2/6/2565
นำงจนัทร์ จำ่บุญ จ้างเหมา

ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุี่มีภาวะพึง่พงิ (care 
giver) ประจ้าเดือน

1 400.00           400.00           
400.00         932 1309 1310 1311 โครงการดูแลผู้สูงอายุ

พ.ค.-65

2/6/2565 นำงสำวอุลัยวรรณ จนัอ่อน
จ้างเหมา

ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุี่มีภาวะพึง่พงิ (care 
giver) ประจ้าเดือน

1 400.00           400.00           
400.00         933 1312 1313 1314 โครงการดูแลผู้สูงอายุ

พ.ค.-65

2/6/2565 นำงสำวอริษำ ขัติยะวงค์
จ้างเหมา

ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุี่มีภาวะพึง่พงิ (care 
giver) ประจ้าเดือน

1 400.00           400.00           
400.00         934 1315 1316 1317 โครงการดูแลผู้สูงอายุ

พ.ค.-65

2/6/2565 นำงวรรณำ เรืองโพน
จ้างเหมา

ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุี่มีภาวะพึง่พงิ (care 
giver) ประจ้าเดือน

1 400.00           400.00           
400.00         935 1318 1319 1320 โครงการดูแลผู้สูงอายุ

พ.ค.-65

2/6/2565 หจก.เดอะ วัน ออฟฟิศ ซัพพลำย วัสดุส้านักงาน กระดาษ EDT ขนาด 57mm.x 40mm. 60 35.00             2,100.00        2,100.00       936 1321 1322 1323

2/6/2565 คลังคอมพิวเตอร์ 
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์ PC Lenovo LNV-11RR0045TA 1 22,000.00       22,000.00       

22,000.00     937 1324 1325 1326

6/6/2565 หจก.เดอะ วัน ออฟฟิศ ซัพพลำยครุภณัฑ์ต้่ากว่าเกณฑ์ ตู้เยน็ Toshiba ขนาด 5.2 คิว GR-D149 1 7,500.00        7,500.00        25/36 7,500.00       938 1327 1328 1329

6/6/2565
หจก.เดอะ วัน ออฟฟิศ ซัพพลำย

วัสดุไฟฟา้และวิทยุ ถ่านไฟฉายสีด้า ขนาด AA (60กอ้น/1กล่อง) 10 1,050.00        10,500.00       
25/35 19,000.00     939 1330 1331 1332

ถ่านไฟฉายสีด้า ขนาด AAA (60กอ้น/1กล่อง) 3 1,000.00        3,000.00        

ถ่านไฟฉายสีด้า ขนาด C (24กอ้น/1กล่อง) 2 1,000.00        2,000.00        

ปล๊ักไฟ 3 ช่อง 5 เมตร 10 350.00           3,500.00        

6/6/2565 หจก.เดอะ วัน ออฟฟิศ ซัพพลำย วัสดุส้านักงาน กระดาษ A4 80 แกรม ดับเบลิเอ 50 140.00           7,000.00        25/34 25,950.00     940 1333 1334 1332
กระดาษ A4 80 แกรม 50 120.00           6,000.00        

MAX HD-50 10 460.00           4,600.00        

ลูก MAX เบอร์ 8 5 230.00           1,150.00        

ลวดเสียบกระดาษ (1*10) 10 70.00             700.00           

คัตเตอร์ ขนาดกลาง 10 30.00             300.00           

กรรไกร 20 60.00             1,200.00        

ลิขวิดเปเปอร์ Paper Mate 7 มล. (1*12) 5 830.00           4,150.00        

ซองน ้าตาล A4 (1*50) 5 170.00           850.00           

8/6/2565 ธงชัยกำรไฟฟ้ำ จ้างเหมา คอมเพรสเซอร์แอร์ (แซนเดอร์) 1 6,960.00        6,960.00        4/45 17,400.00     941 1333 1334 1335
ว์วน ้ายาตู้หน้า+ตู้หลัง 2 1,230.00        2,460.00        

เฟอืงไมล์ไฟฟา้ 1 2,360.00        2,360.00        

เกยน์้ามันในถัง 1 2,660.00        2,660.00        

ล้างระบบแอร์เติมน ้ายาแอร์(ทะเบยีน นข 7754
 อด )

1 2,960.00        2,960.00        

8/6/2565 ธงชัยกำรไฟฟ้ำ จ้างเหมา ปัม๊แยก็โซล่าพร้อมกรองโซล่า 1 2,650.00        2,650.00        4/46 6,420.00       942 1336 1337 1338
S.C.V ปัม๊โซล่า (ทะเบยีน นข 3608 อด) 1 3,770.00        3,770.00        

8/6/2565 ธงชัยกำรไฟฟ้ำ วัสดุส้านักงาน บนัไดไม้ไผ่ ยาว6เมตร 1 800.00           800.00           4/47 800.00         943 1339 1340 1341

8/6/2565 ธงชัยกำรไฟฟ้ำ จ้างเหมา ล้างแอร์ (หอ้งตรวจโรคทั่วไป) 4 600.00           2,400.00        4/48 7,800.00       944 1342 1343 1344



ล้างแอร์ (หอ้งเกบ็เงิน) 1 600.00           600.00           

ล้างแอร์ (หอ้งเซฟเวอร์) 2 600.00           1,200.00        

ล้างแอร์ (ตึกPCU) 5 600.00           3,000.00        

ล้างแอร์ (คลินิกเบาหวาน) 1 600.00           600.00           

8/6/2565 ธงชัยกำรไฟฟ้ำ จ้างเหมา 4/49 35,800.00     945 1345 1346 1347

9/6/2565 บีริช เทรดดิ้ง วัสดุงานบา้นงานครัว กระดาษช้าระม้วนกลมใหญ่ 25 3,980.00        99,500.00       26/26 99,500.00     946 1348 1349 1350

9/6/2565 บีริช เทรดดิ้ง วัสดุงานบา้นงานครัว กระดาษช้าระแบบนุ่ม 25 3,980.00        99,500.00       17/17 99,500.00     947 1351 1352 1353

10/6/2565 บี.ดี.คอมพิวเตอร์
จ้างเหมา

จ้างเหมาถ่ายเอกสารประจ้าเดือน พฤษภาคม 
2565

50910 0.50              25,455.00       
IV6506007 27,005.00     948 1354 1355 1356

10/6/2565หจก.เดอะ วัน ออฟฟิศ ซัพพลำยวัสดุงานบา้นงานครัว ถุงมือยางสีส้ม เบอร์ L (1*12) 5 310.00           1,550.00        26/3 5,050.00       949 1357 1358 1359
ใบกอน สีเขียว 20 130.00           2,600.00        

ผ้าถูพื น 12 นิ ว 20 45.00             900.00           

10/6/2565หจก.เดอะ วัน ออฟฟิศ ซัพพลำยวัสดุงานบา้นงานครัว น ้ายาซักผ้าสี 3.8 ลิตร Work UP 100 330.00           33,000.00       25/40 35,640.00     950 1360 1361 1362

3 เอม็ น ้ายาเคลือบบ้ารุงรักษาเบาะหนังรถยนต์
 ขนาด 400 มล.

12 220.00           2,640.00        

10/6/2565หจก.เดอะ วัน ออฟฟิศ ซัพพลำยวัสดุงานบา้นงานครัว เคร่ืองขัดพื น 18" 1HP CHAMPION 2 34,000.00       68,000.00       26/2 84,500.00     951 1363 1364 1365

จานจับแผ่นใยขัดพื น,แผ่นขัดพื น ขนาด 18"สีด้า
แปรงไนล่อน 18" ชนิดขนแข็ง

3 5,500.00        16,500.00       

8/6/2565
ธงชัยกำรไฟฟ้ำ จ้างเหมา

เคร่ืองท้าน ้าอุน่ ยีห่อ้ชาร์ป 3500 W พร้อม
อปุกรณ์ติดตั ง

1 5,500.00        5,500.00        
5/01 5,500.00       952 1366 1367 1368

8/6/2565
ธงชัยกำรไฟฟ้ำ จ้างเหมา

ยา้ยคอยส์ร้อนแอร์+อปุกรณ์พร้อมติดตั ง ขนาด 
12000 BTU

1 4,800.00        4,800.00        
4/50 4,800.00       953 1369 1370 1371

-                

14/6/2565 ร้ำน ว. เจริญยนต์ วัสดุอืน่ๆ 2T เคร่ืองตัดหญ้า 6 90.00             540.00           540.00         954 1372 1373 1374
-                

14/6/2565บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น จ ำกัด
จ้างเหมา

ค่าบริการรายเดือน อปุกรณ์ติดตามยานพาหนะ 
แบบออนไลน์

1 2,033.00        2,033.00        
DO202206016 2,033.00       955 1375 1376 1377

ประจ้าเดือน มิถุนายน 2565 -                
-                

14/6/2565 ภำทรัพยผ้์ำม่ำน วัสดุอืน่ๆ ผ้าม่านสีเทา 150*140 ม. 3 250.00           750.00           14/15 1,290.00       956 1378 1379 1380
รางผ้าม่าน กว้าง 300 ม. 1 540.00           540.00           

-                

14/6/2565 สมัยหม้อน้ ำ วัสดุยานพาหนะ เปล่ียนน ้ามันเคร่ืองพร้อมกรองเคร่ือง 1 1,700.00        1,700.00        2/2 2,300.00       957 1381 1382 1383
เปล่ียนกรองดีเชล 1 600.00           600.00           

14/6/2565 จอ๊กก้ีมอเตอร์ วัสดุยานพาหนะ แบตเตอร่ีอเมรอนแอมสูง 1 3,600.00        3,600.00        1/42 3,600.00       958 1384 1385 1386

14/6/2565 ร้ำน ว. เจริญยนต์ วัสดุอืน่ๆ ชุดครัช เคร่ืองตัดหญ้า 1 380.00           380.00           640.00         959 1387 1388 1389
ชุดคันเร่งเคร่ืองตัดหญ้า 1 260.00           260.00           

14/6/2565 หจก.เอส จ ีเทรดดิ้ง วัสดุเภสัชกรรม ซองใส่ยา 15*23 ซม. หนา 200 185.00           37,000.00       068/035 74,000.00     960 1390 1391 1392
ซองใส่ยา 30*46 ซม. หนา 200 185.00           37,000.00       

14/6/2565 หจก.เอส จ ีเทรดดิ้ง วัสดุเภสัชกรรม สต๊ิกเกอร์ความร้อน พมิพ ์รพ. สีเหลือง 200000 0.28              56,000.00       069/043 56,000.00     961 1393 1394 1395



15/6/2565 บริษัท เอ็น.วำย.โกมล
จ้างเหมา

งานหุม้เสา บริเวณกนัเปือ้นล่าง ด้วยไม้อดั ปดิ
ทับด้วยไม้อดัยาง

8 4,500.00        36,000.00       
371-20325 36,000.00     962 1396 1397 1398

และลามิเนท พร้อมท้าสีเคลือบแลคเกอร์ สูง 
0.80 ม. ยาว 1.00 ม.

บริเวณ
หอ้งตรวจเลือด 2 ต้น
หน้าหอ้งผ่าตัด 2 ต้น
หน้าหอ้งประชุมเล็ก 1 ต้น
หอ้งคลอดและรร.พอ่แม่ 1 ต้น
หน้าหอ้งเอก็ซเรย ์2 ต้น

15/6/2565 บริษัท เอ็น.วำย.โกมล
จ้างเหมา

งานฉาบโปว้ ซ่อมรอยฉกีขาด ขัดผิวลอกสีเดิม 
ยอ้มสีใหม่ เคลือบด้วย 368-20052 88,761.85     963 1399 1400 1401
แลคเกอร์ ไม้อดัสัก

1.บริเวณแผงหน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ สูง 
1.10 ม.

6.80 1,950.00        13,260.00       

2.บริเวณแผงหุม้คานบนหลังพระบรมฉายา
ลักษณ์ ขนาดกว้าง 0.50 ม.

7.70 1,350.00        10,395.00       

ยาว 7.70 ม. สองหน้า

3.บริเวณซุ้มเคาน์เตอร์กรอกบตัรใหม่ ขนาดสูง 
2.80 ม. ยาว 3.30 ม.

1 15,000.00       15,000.00       

กรอบหุม้เสา กระจกเงา 2 ด้าน

4.งานฉาบโปว้ ซ่อมรอยฉกีขาด ขัดผิวลอกสีเดิม
 ยอ้มสีใหม่ เคลือบด้วย

18 1,350.00        24,300.00       

แลคเกอร์ ไม้อดัสัก หุม้คานบน (กล่องประตู
เหล็กเดิม) บริเวณระเบยีง

ด้านหน้า OPD ขนาดกว้าง 0.30 ม. หนา 0.20 
ม. สองด้าน

5.งานฉาบโปว้ ซ่อมรอยฉกีขาด ขัดผิวลอกสีเดิม
 ยอ้มสีใหม่ เคลือบด้วย

3 3,500.00        10,500.00       

แลคเกอร์ ไม้อดัสัก เสาใต้กล่องไม้ บริเวณ
ระเบยีงด้านหน้า OPD

6.งานฉาบโปว้ ซ่อมรอยฉกีขาด ขัดผิวลอกสีเดิม
 ยอ้มสีใหม่ เคลือบด้วย

1 9,500.00        9,500.00        

แลคเกอร์ ไม้อดัสัก ซุ้มปา้ยเข้าอาคารบริหาร 
ขนาดกว้าง 2.50 ม.

vet.7% 5,806.85        

สูง 2.80 ม.

15/6/2565 บริษัท เอ็น.วำย.โกมล
จ้างเหมา

งานฉาบโปว้ ซ่อมรอยฉกีขาด ขัดผิวลอกสีเดิม 
ยอ้มสีใหม่ เคลือบด้วย

16 3,500.00        56,000.00       
367-19929 59,920.00     964 1402 1403 1404

แลคเกอร์ ไม้อดัสัก  ซ่อมบานประตูและวงกบ
ประตูอาคาร OPD ส้าหรับ

vet.7% 3,920.00        

บริการผู้ปว่ย บริเวณ
หน้าหอ้งผู้อ้านวยการ 1 บาน
หน้าหอ้งงานแผนงาน 1 บาน
หอ้งฉกุเฉนิ (ER) 1 บาน
หน้าหอ้งทันตกรรม 1 บาน
หอ้งงานประกนัสุขภาพ 1 บาน
หอ้งบตัร 1 บาน
หอ้งตรวจเลือด 1 บาน
หอ้งคลอดและรร.พอ่แม่ 1 บาน
หน้าหอ้งตรวจโรค OPD ด้านข้าง 2 บาน



หอ้งจ่ายยาและเกบ็เงิน 2 บาน
หอ้งอลัตร้าซาวด์ 1 บาน
หน้าหอ้งตรวจภายใน 1 บาน
หน้าหอ้งเอก็ซเรย ์1 บาน
หน้าหอ้งพกัแพทย ์1 บาน

15/6/2565 บริษัท เอ็น.วำย.โกมล
จ้างเหมา

งานรื อถอนไม้อดัสักเดิมปดิทับด้วยไม้อดัยาง 4 
มม. ปดิทับด้วยลามิเนท

24.50 3,750.00        91,875.00       
370-20249 98,306.25     965 1405 1406 1407

พร้อมท้าสีเคลือบแลคเกอร์ บริเวณสตูลนั่งผู้ปว่ย
 ขนาดสูง 0.40 ม. บริเวณ

vet.7% 6,431.25        

หอ้งคลิกนิกวัยรุ่น 2.50 ม.
หอ้งตรวจเลือด (คู่หน้าหอ้ง) 9.70 ม.
หอ้งตรวจเลือด (ด้านข้าง 1) 6 ม.
หอ้งตรวจเลือด (ด้านข้าง 2) 2.80 ม.
หอ้งกลุ่มงานพยาบาล 3.50 ม.

15/6/2565 บริษัท เอ็น.วำย.โกมล
จ้างเหมา

งานรื อถอนไม้อดัสักเดิมปดิทับด้วยไม้อดัยาง 4 
มม. ปดิทับด้วยลามิเนท

19.60 3,750.00        73,500.00       
369-20109 78,645.00     966 1408 1409 1410

พร้อมท้าสีเคลือบแลคเกอร์ บริเวณสตูลนั่งผู้ปว่ย
 ขนาดสูง 0.40 ม. บริเวณ

vet.7% 5,145.00        

หน้าหอ้งผ่าตัด 5.50 ม.
หน้าหอ้งประชุมเล็ก 5.50 ม.
หน้าหอ้งตรวจโรค OPD ด้านข้าง 3.30 ม.
หอ้งอลัตร้าซาวด์2.80 ม.
หน้าหอ้งตรวจภายใน 2.50 ม.

15/6/2565 บริษัท ชยำกร 2020 
จ้างเหมา

งานรื อถอนไม้อดัสักเดิมปดิทับด้วยไม้อดัยาง 4 
มม. ปดิทับด้วยลามิเนท

22.90 3,750.00        85,875.00       
C-00108 91,886.25     967 1411 1412 1413

พร้อมท้าสีเคลือบแลคเกอร์ บริเวณสตูลนั่งผู้ปว่ย
 ขนาดสูง 0.40 ม. บริเวณ

vet.7% 6,011.25        

หน้าหอ้งผู้อ้านวยการ 2.90 ม.
หน้าหอ้งฉกุเฉนิ (ER) 6.50 ม.
หอ้งงานประกนัสุขภาพ 8 ม.
คลินิกใหค้้าปรึกษา ตัวที่ 1 2.50 ม.
คลินิกใหค้้าปรึกษา ตัวที่ 2 3 ม.

15/6/2565 บริษัท ชยำกร 2020 
จ้างเหมา

งานรื อถอนไม้อดัสักเดิมปดิทับด้วยไม้อดัยาง 4 
มม. ปดิทับด้วยลามิเนท

16.00 3,750.00        60,000.00       
C-00108 64,200.00     968 1414 1415 1416

พร้อมท้าสีเคลือบแลคเกอร์ บริเวณสตูลนั่งผู้ปว่ย
 ขนาดสูง 0.40 ม.

vet.7% 4,200.00        

บริเวณระเบยีงด้านหน้า OPD ด้านเวรเปล

15/6/2565 บริษัท ชยำกร 2020 
จ้างเหมา

งานฉาบโปว้ ซ่อมรอยฉกีขาด ขัดผิวลอกสีเดิม 
ยอ้มสีใหม่ เคลือบด้วย

44.10 1,350.00        59,535.00       
C-00093 63,702.45     969 1417 1418 1419

แลคเกอร์ ไม้อดัสักกนัเปือ้นล่าง สูง 0.80 ม. 
บริเวณ

vet.7% 4,167.45        

หน้าหอ้งตรวจโรค OPD ด้านข้าง 2.80 ม.
หน้าหอ้งน ้าคนพกิาร 9 ม.
หอ้งกลุ่มงานพยาบาล 8 ม.
หอ้งอลัตร้าซาวด์ 2.30 ม.
หน้าหอ้งตรวจภายใน 2.50 ม.
หน้าหอ้งเอก็วเรย ์2 ม.
หอ้งปฏบิติัการครอบครัว 5.50 ม.



ระเบยีงด้านหน้า OPD ด้านเวรเปล 12 ม.

15/6/2565 บริษัท เอ็นวำย เมดิคอล 2013
จ้างเหมา

งานรื อถอนไม้อดัสักเดิมปดิทับด้วยไม้อดัยาง 4 
มม. ปดิทับด้วยลามิเนท

23.70 3,750.00        88,875.00       
C-00108 95,096.25     970 1420 1421 1422

พร้อมท้าสีเคลือบแลคเกอร์ บริเวณสตูลนั่งผู้ปว่ย
 ขนาดสูง 0.40 ม. บริเวณ

vet.7% 6,221.25        

หอ้งคลอดและรร.พอ่แม่ (หน้าหอ้ง) 14 ม.

หน้าหอ้งตรวจโรค OPD ด้านหน้า (ตัวที่1) 2.30
 ม.

หน้าหอ้งตรวจโรค OPD ด้านหน้า (ตัวที่2) 4 ม.

หน้าหอ้งตรวจโรค OPD ด้านหน้า (ตัวที่3) 3.40
 ม.

15/6/2565 บริษัท ทีจแีอล เมดิคัล ซิสเต็มส์
จ้างเหมา

เช่าเคร่ืองแปลงสัญญาณภาพเอก็ซเรยป์น็
ดิจิตอล พร้อมระบบจัดเกบ็

1.00 40,000.00       40,000.00       
72205166 40,000.00     971 1423 1424 1425

และกระจายภาพทางการแพทยแ์บบดิจิตอล 
(PACS) (Hardware)

ซอฟท์แวร์ (Software) อปุกรณ์ประมวลผล
ระบบคอมพวิเตอร์ โปรแกรม

ประยกุต์การใหบ้ริการ ประจ้าเดือนพฤษภาคม 
65

15/6/2565 คลังง้วนโอสถ วัสดุอืน่ๆ ขมิ นชัน 10 350.00           3,500.00        12,600.00     972 1426 1427 1428
ไฟล 10 250.00           2,500.00        

ว่านชักมดลูก 10 300.00           3,000.00        

ว่านนางค้า 10 300.00           3,000.00        

หม้อดินเล็ก 12 50.00             600.00           

15/6/2565 ร้ำนชัชวีร์ วัสดุบริโภค น ้าด่ืมทริปเปลิ ชนิดถ้วย 220 ml. 200.00 66.00             13,200.00       INV-650600001 13,200.00     973 1429 1430 1431

15/6/2565 เอส บี เทรดดิ้ง วัสดุเคร่ืองแต่งกาย ชุดเจ้าหน้าที่ สีเลือดหมู หนา เบอร์S 30.00 1,850.00        55,500.00       003/09 55,500.00     974 1432 1433 1434

15/6/2565 เอส บี เทรดดิ้ง วัสดุเคร่ืองแต่งกาย ชุดเจ้าหน้าที่ สีเลือดหมู หนา เบอร์L 30.00 1,850.00        55,500.00       003/10 92,500.00     975 1435 1436 1437
ชุดเจ้าหน้าที่ สีเลือดหมู หนา เบอร์2XL 20 1,850.00        37,000.00       

15/6/2565 เอส บี เทรดดิ้ง วัสดุเคร่ืองแต่งกาย ชุดเจ้าหน้าที่ สีเลือดหมู หนา เบอร์M 30.00 1,850.00        55,500.00       003/08 55,500.00     976 1438 1439 1440

15/6/2565 เอส บี เทรดดิ้ง วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ส่ิงพมิพ ์โรคฝีดาษลิง 4 สี 2 หน้า 20,000.00 4.50              90,000.00       069/076 90,000.00     977 1441 1442 1443

16/6/2565 นำงสุกัญญำ เหล่ำมำลำ
จ้างเหมา

ค่าตอบแทนพนักงานท้าความสะอาดนอกเวลา
ราชการ ประจ้าเดือน

5 300.00           1,500.00        
1,500.00       978 1444 1445 1446 OT นอกเวลา

 พฤษภาคม 2565

15/6/2565 บริษัท ทีจแีอล เมดิคัล ซิสเต็มส์
จ้างเหมา

เช่าเคร่ืองแปลงสัญญาณภาพเอก็ซเรยป์น็
ดิจิตอล พร้อมระบบจัดเกบ็

1.00 40,000.00       40,000.00       
72204197 40,000.00     979 1447 1448 1449

และกระจายภาพทางการแพทยแ์บบดิจิตอล 
(PACS) (Hardware)

ซอฟท์แวร์ (Software) อปุกรณ์ประมวลผล
ระบบคอมพวิเตอร์ โปรแกรม

ประยกุต์การใหบ้ริการ  ประจ้าเดือนเมษายน 65



20/6/2565 ธงชัยกำรไฟฟ้ำ ครุภณัฑ์ต้่ากว่าเกณฑ์ กล่องทีวีดาวเทียมระบบไฮบริค HD-Q168 4 1,700.00        6,800.00        5/02 6,800.00       980 1450 1451 1452

20/6/2565
ธงชัยกำรไฟฟ้ำ ครุภณัฑ์ส้านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบ Inverter  
ยีห่อ้  SHARP

1 29,700.00       29,700.00       
5/03 29,700.00     981 1453 1454 1455

ขนาด 18000 BTU

20/6/2565 ร้ำน ว. เจริญยนต์ วัสดุอืน่ๆ สายสตาร์ทเคร่ืองตัดหญ้า 1 85.00             85.00             205.00         982 1456 1457 1458
ชุดยางกนัคาบู 1 120.00           120.00           

20/6/2565 จอ๊กก้ีมอเตอร์ วัสดุยานพาหนะ น ้ากล่ัน 2 120.00           240.00           26 1,240.00       983 1459 1460 1461
หลอดไฟ 2 50.00             100.00           

ใบปดัน ้าฝน 5 180.00           900.00           

21/6/2565หจก.เดอะ วัน ออฟฟิศ ซัพพลำย วัสดุส้านักงาน สมุดคุมการจ่ายเช็ค 8 300.00           2,400.00        24/43 2,400.00       984 1462 1463 1464

21/6/2565หจก.เดอะ วัน ออฟฟิศ ซัพพลำยวัสดุงานบา้นงานครัว ไม้ม็อบ ขนาด 18 นิ ว (1*12) 2 4,500.00        9,000.00        24/50 27,200.00     985 1465 1466 1467
ผ้าม็อบ นาด 18 นิ ว (1*12) 5 2,800.00        14,000.00       

ไม้กวาดดอกหญ้า (1*12) 5 840.00           4,200.00        

21/6/2565 ร้ำนไทยวิทยุ วัสดุไฟฟา้และวิทยุ หลอดไฟ LED 18W 1 180.00           180.00           6/15 430.00         986 1468 1469 1470
เบรกเกอร์ 63 ADC. 1 250.00           250.00           

21/6/2565 ร้ำนสำมหมอศึกษำ จ้างเหมา คู่มือบ้าบดัยาเสพติดส้าหรับผู้ปว่ย 200 100.00           20,000.00       064/26 20,000.00     987 1471 1472 1473 งานยาเสพติด

21/6/2565
ร้ำนสำมหมอศึกษำ

จ้างเหมา
แผ่นพบัความรู้ เร่ืองยาและยาเสพติดที่แพร่
ระบาดในประเทศไทย

10000 4.00              40,000.00       
064/27 40,000.00     988 1474 1475 1476 งานยาเสพติด

21/6/2565 ร้ำนสำมหมอศึกษำ วัสดุส้านักนัก ปากกา 4 250.00           1,000.00        064/27 2,706.00       989 1477 1478 1479 งานยาเสพติด
ลวดเสียบกระดาษ 3 100.00           300.00           

แฟม้ใส่เอกสาร 20 50.00             1,000.00        

น ้ายาลบค้าผิด 5 60.00             300.00           

มีดคัทเตอร์ 2 53.00             106.00           

21/6/2565 ร้ำนสำมหมอศึกษำ วัสดุคอมพวิเตอร์ หมึก Cannon CL - 811 5 850.00           4,250.00        064/29 9,050.00       990 1480 1481 1482 งานยาเสพติด
หมึก Cannon CL - 810 6 800.00           4,800.00        

21/6/2565
ร้ำนสำมหมอศึกษำ

จ้างเหมา
เอกสารการคัดกรองมะเร็งล้าใส้ใหญ่และโรค
สมอง

1090 2.3119           2,519.90        
064/25 2,519.90       991 1483 1484 1485 งานยาเสพติด

21/6/2565
บริษัท แกรนด์ ไบโอเทค จ ำกัด

All Tests FOB Rapid Test cassette 100ng. 
(25's)

1090 15.0000         16,350.00       
064/25 17,630.00     992 1486 1487 1488 งานยาเสพติด

Stool Container (Gray) 45ml. Screw cap 
with spoon

800 1.60              1,280.00        

21/6/2565 นำงสำวกำษจนำ ทองค ำ วัสดุอืน่ๆ ชุดอบสมุนไพร 70 60.00             4,200.00        4,200.00       993 1489 1490 1491

21/6/2565 โรงพยำบำลวังสำมหมอ วัสดุบริโภค ค่าอาหารประจ้าเดือน พฤษภาคม 2565 1416 70.00             99,120.00       99,120.00       994 1492 1493 1494

21/6/2565 ร้ำน ณ.สหยนต์ ครุภณัฑ์ประปา ปัม้น ้าแรงดันคงที่ มิตซูบชิิ EP205R 1 10,950.00       10,950.00       36/25 10,950.00       995 1495 1496 1497

21/6/2565 ร้ำน ณ.สหยนต์ วัสดุกอ่สร้าง ประแจตัวT เบอร์ 8 1 160.00           160.00           36/24 2,930.00        996 1498 1499 1500
ประแจตัวT เบอร์ 10 1 180.00           180.00           

ประแจตัวT เบอร์ 12 1 200.00           200.00           



ประแจตัวT เบอร์ 14 1 220.00           220.00           

โซ่เลื อยยนต์ ขนาด 12 นิ ว 1 550.00           550.00           

บาร์เลื อยยนต์ ขนาด 12 นิ ว 1 1,500.00        1,500.00        

ตะไบ 1 120.00           120.00           

21/6/2565 ร้ำน ณ.สหยนต์ ครุภณัฑ์ต้่ากว่าเกณฑ์ สว่านไร้สาย 24 V. พร้อมแบตเตอร่ี 2 กอ้น 1 2,900.00        2,900.00        37/31 3,900.00        997 1501 1502 1503
โซ่เลื อย 18' 1 1,000.00        1,000.00        

23/6/2565 นำงสุนทร ลัทธิไพ
จ้างเหมา

ค่าตอบแทนพนักงานท้าความสะอาดนอกเวลา
ราชการ ประจ้าเดือน

8 300.00           2,400.00        
2,400.00       998 1504 1505 1506 OT นอกเวลา

มิ.ย.-65

23/6/2565 เอส ดี เซ็นเตอร์
วัสดุส้านักงาน

พรม 3 M ไวนิล Nomad แบบหนา 10 มิล USA
 ,สีขียว 182 ตร.ฟตุ

182 548.00           99,736.00       
003/012 99,736.00     999 1507 1508 1509

23/6/2565 เอส บี เทรดดิ้ง
วัสดุส้านักงาน

พรม 3 M ไวนิล Nomad แบบหนา 10 มิล USA
 ,สีขียว 182 ตร.ฟตุ

182 548.00           99,736.00       
003/010 99,736.00     1000 1510 1511 1512

23/6/2565 หจก.เอส จ ีเทรดดิ้ง วัสดุเภสัชกรรม สต๊ิกเกอร์ รพ.สต. พมิพ์ 50,000      0.60              30,000.00       068/099 30,000.00     1001 1513 1514 1515

23/6/2565 ร้ำนแสงทองโฟน ครุภณัฑ์ส้านักงาน มือถือยีห่อ้ OPPO รุ่น Reno 2F 1 10,500.00       10,500.00       08/20 10,500.00     1002 1516 1517 1518

23/6/2565หจก.เดอะ วัน ออฟฟิศ ซัพพลำยครุภณัฑ์ต้่ากว่าเกณฑ์ โทรศัพท์ไร้สาย Panasonic 1 2,200.00        2,200.00        26/20 10,050.00     1003 1519 1520 1521

เคร่ืองดูดฝุ่นดูดน ้า INOVA WL092-20L-4 
1600 W

1 3,950.00        3,950.00        

ไมโครเวฟ TOSHIBA MW2-MM24PC 1 3,900.00        3,900.00        

23/6/2565 ร้ำน ณ.สหยนต์ ครุภณัฑ์ต้่ากว่าเกณฑ์ สว่านไร้สายเจาะคอนกรีต ขนาด 20 V 1 4,000.00        4,000.00        37/2 5,200.00        1004 1522 1523 1524
แบตเตอร่ี ขนาด 20 V 1 1,200.00        1,200.00        

24/6/2565 ร้ำนสกุลใหม่ จ้างเหมา ค่าถ่ายเอการ 15,536.00 0.50              7,768.00        5/2 7,768.00        1005 1525 1526 1527

24/6/2565 หจก.อุดรไอที.เซ็นเตอร์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ Printer EPSON L3216 1 5,990.00        5,990.00        INV21060665 5,990.00        1006 1528 1529 1530

24/6/2565 หจก.อุดรไอที.เซ็นเตอร์ วัสดุคอมพวิเตอร์ ผ้าหมึก LQ310 12 250.00           3,000.00        INV21050665 3,000.00        1007 1531 1532 1533

27/6/2565
ธงชัยกำรไฟฟ้ำ จ้างเหมา

เปล่ียนรูมสวิทซ์แอร์ ขนาด 24000 BTU (หอ้ง
แยกโรคตึก ก)

1 2,800.00        2,800.00        
5/04 16,000.00     1008 1534 1535 1536

ล้างแอร์แว็คเติมน ้ายา R22 1 2,500.00        2,500.00        

ยา้ยติดตั งแอร์หอ้งเจ้าหน้าที่ ขนาด 9000 BTU 
ตึก ARI

1 3,500.00        3,500.00        

ล้างแอร์ หอ้งพเิศษ ตึก ก 6 600.00           3,600.00        

ล้างแอร์  ตึก ARI 2 600.00           1,200.00        

ล้างแอร์ หอ้งบตัร 1 600.00           600.00           

ล้างแอร์ งานประกนั 1 600.00           600.00           

ล้างแอร์ โรงรถ 1 600.00           600.00           

ล้างแอร์ หอ้งเวชปฏบิติัครอบครัว 1 600.00           600.00           

27/6/2565 ธงชัยกำรไฟฟ้ำ จ้างเหมา ค่าตัดต้นไม้ 2 750.00           1,500.00        5/05 49,500.00     1009 1537 1538 1539
ค่าถมดินปรับพื นที่ 80 150.00           12,000.00       

เทพื นคอนกรีตเสริมเหล็ก 80 450.00           36,000.00       



27/6/2565
ธงชัยกำรไฟฟ้ำ จ้างเหมา ตั งเสาปนูกอ่โครงหลังคาเหล็กชุปพร้อมอปุกรณ์ 80 850.00           68,000.00       

5/06 68,000.00     1010 1540 1541 1542
(โรงจอดรถบา้นพกัเจ้าหน้าที)่

27/6/2565
ธงชัยกำรไฟฟ้ำ จ้างเหมา

ยกมุงหลังคาโครงเหล็กชุปเมทัลชีส พร้อม
อปุกรณ์

80 800.00           64,000.00       
5/07 64,000.00     1011 1543 1544 1545

(โรงจอดรถบา้นพกัเจ้าหน้าที)่

(นายเกรียงไกร  ไกยวรรณ์)

ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลวังสำมหมอ



                                          แบบ สขร. 1

                                           โรงพยาบาลวังสามหมอ อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก วันที่ท าสัญญา
ซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง เสนอราคา (โดยสังเขป)

1 Switch 8 port gigabit 690.00      690.00          เฉพาะเจาะจง หจก.อุดรไอที หจก.อุดรไอที ราคาต  าสุด 4/1/2565
2 Mouse logitech B100 200.00      200.00          เฉพาะเจาะจง หจก.อุดรไอที หจก.อุดรไอที ราคาต  าสุด 4/1/2565
3 UPS 800 VA 480 VA  1,590.00  1,590.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุดรไอที หจก.อุดรไอที ราคาต  าสุด 4/1/2565
4 เครื องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับประมวลผล 27,000.00  27,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อุดรไอที หจก.อุดรไอที ราคาต  าสุด 4/1/2565
5 กล่องโฟมใส่อาหาร 760.00      760.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 4/1/2565
6 ชามชานอ้อย 875 มล.  170.00  170.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 4/1/2565
7 ถุงหูหิ้วหนา ขนาด 15*30  60.00  60.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 4/1/2565
8 ถุงร้อนใส ขนาด 4*7  60.00  60.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 4/1/2565
9 ถุงร้อนใส ขนาด 5*8  60.00  60.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 7/1/2565
10 ปืนยิงแก๊ส  30.00  30.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 7/1/2565
11 ถุงพลาสติก สีด า ขนาด 18*24  95.00  95.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นัธทวัฒน์ ซัพพลาย ร้าน นัธทวัฒน์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 7/1/2565
12 ปั้มลม ขนาด 50 ลิตร ฟรีออยล์ พร้อมอุปกรณ์  9,600.00  9,600.00 เฉพาะเจาะจง ณ.สหยนต์ ณ.สหยนต์ ราคาต  าสุด 7/1/2565
13 อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ แบบออนไลน์ ประจ าเดือน ธันวาคม 2,033.00  2,033.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั น จ ากัด บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั น จ ากัด ราคาต  าสุด 7/1/2565
14 ช้อนพลาสติก  30.00  30.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 12/1/2565
15 หนังยาง  80.00  80.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 13/1/2565
16 กล่องมีฝาพลาสติกมีฝาปิด ขนาด 38*21 ซม.  250.00  250.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 14/1/2565
17 มีดโกน  150.00  150.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 10/1/2565
18 ถุงพลาสติก ขนาด 30x40  150.00  150.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 10/1/2565
19 พลาสติก PCV ห่อของ  300.00  300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 10/1/2565
20 แล็กซีน  45.00  45.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 10/1/2565
21 ลวดเสียบกระดาษ  7.00  7.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 10/1/2565
22 กระดาษ ดับเบิ้ลเอ ขนาด 80 แกรม  145.00  145.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 10/1/2565
23 คลิปด าใหญ่ 108  60.00  60.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 10/1/2565
24 เชือกฟาง  65.00  65.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 10/1/2565
25 ถ่านไฟฉาย 2A  25.00  25.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 11/1/2565
26 ถ่านไฟฉาย 3A  25.00  25.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 11/1/2565
27 ซองซิปใส ขนาด 9+13 ซม. หนา  180.00  180.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จี เทรดด้ิง หจก.เอส จี เทรดด้ิง ราคาต  าสุด 11/1/2565
28 ซองซิปใส ขนาด 7+ 10 ซม.  180.00  180.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จี เทรดด้ิง หจก.เอส จี เทรดด้ิง ราคาต  าสุด 11/1/2565

                               สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน  มกราคม  2565

           โรงพยาบาลวังสามหมอ อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 

         วันที่    31  มกราคม  พ.ศ.  2565

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง



                                          แบบ สขร. 1

                                           โรงพยาบาลวังสามหมอ อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก วันที่ท าสัญญา
ซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง เสนอราคา (โดยสังเขป)

                               สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน  มกราคม  2565

           โรงพยาบาลวังสามหมอ อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 

         วันที่    31  มกราคม  พ.ศ.  2565

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

29 ซองซิปใส ขนาด 15+23 ซม.  180.00  180.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จี เทรดด้ิง หจก.เอส จี เทรดด้ิง ราคาต  าสุด 11/1/2565
30 ซองซิปใส ขนาด 20+30  180.00  180.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จี เทรดด้ิง หจก.เอส จี เทรดด้ิง ราคาต  าสุด 11/1/2565
31 ซองซิปใส ขนาด 30+46  180.00  180.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จี เทรดด้ิง หจก.เอส จี เทรดด้ิง ราคาต  าสุด 11/1/2565
32 ซองยาใน ขนาด 12+17 ซม. หนา  180.00  180.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จี เทรดด้ิง หจก.เอส จี เทรดด้ิง ราคาต  าสุด 11/1/2565
33 สต๊ิเกอร์ความร้อน  55,000.00  55,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จี เทรดด้ิง หจก.เอส จี เทรดด้ิง ราคาต  าสุด 11/1/2565
34 น้ าดื มทริปเปิลชนิดถ้วย ขนาด 220 มล.  6,600.00  6,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัชวีร์ ร้านชัชวีร์ ราคาต  าสุด 12/1/2565
35 ชุดปลอกแขนวัดค่าความดันโลหิตส าหรับผู้ใหญ่  1,500.00  1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไวเทิลเมด ร้านไวเทิลเมด ราคาต  าสุด 12/1/2565
36 สายวัดความอิ มตัวของออกซิเจนในเลือดผู้ใหญ่  12,500.00  12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี เวิลด์ เมดิคอล บริษัท บี เวิลด์ เมดิคอล ราคาต  าสุด 12/1/2565
37 ไกน์เอ็นโด No.L  480.00  480.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน ย.ูเอ็ม.แอล ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วน ย.ูเอ็ม.แอล ซัพพลาย ราคาต  าสุด 13/1/2565
38 Steam rapid attest  4,280.00  4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด ราคาต  าสุด 13/1/2565
39 Fingerprint Reader U 4500  5,500.00  5,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุดรไอท.ีเซ็นเตอร์ หจก.อุดรไอท.ีเซ็นเตอร์ ราคาต  าสุด 13/1/2565
40 Mobile Phone  13,000.00  13,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุดรไอท.ีเซ็นเตอร์ หจก.อุดรไอท.ีเซ็นเตอร์ ราคาต  าสุด 13/1/2565
41 DVDRW EXT  1,000.00  1,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุดรไอท.ีเซ็นเตอร์ หจก.อุดรไอท.ีเซ็นเตอร์ ราคาต  าสุด 17/1/2565
42 USB HUB Gigabit IAN  450.00  450.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุดรไอท.ีเซ็นเตอร์ หจก.อุดรไอท.ีเซ็นเตอร์ ราคาต  าสุด 17/1/2565
43 เครื องแสกนความเร็วสูง  26,900.00  26,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุดรไอท.ีเซ็นเตอร์ หจก.อุดรไอท.ีเซ็นเตอร์ ราคาต  าสุด 17/1/2565
44 Toner HP 85A/325  500.00  500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุดรไอท.ีเซ็นเตอร์ หจก.อุดรไอท.ีเซ็นเตอร์ ราคาต  าสุด 17/1/2565
45 ล าโพง Blutooth  3,990.00  3,990.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุดรไอท.ีเซ็นเตอร์ หจก.อุดรไอท.ีเซ็นเตอร์ ราคาต  าสุด 17/1/2565
46 ห่อส าเร็จรูปทางชีวภาพ/เคมีอ่านผลเร็วมก  12,840.00  12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด ราคาต  าสุด 19/1/2565
47 Walker  600.00  600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที 98 พลัส จ ากัด บริษัท เอ็มที 98 พลัส จ ากัด ราคาต  าสุด 19/1/2565
48 ใบน าทางคอมพิวเตอร์  98,000.00  98,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้าง ว.ีจ.ีดรักส์ ห้าง ว.ีจ.ีดรักส์ ราคาต  าสุด 19/1/2565
49 ใบน าทางคอมพิวเตอร์  98,000.00  98,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้าง ว.ีจ.ีดรักส์ ห้าง ว.ีจ.ีดรักส์ ราคาต  าสุด 19/1/2565
50 โบชัวร์เมาไม่ขับ  99,000.00  99,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้าง ว.ีจ.ีดรักส์ ห้าง ว.ีจ.ีดรักส์ ราคาต  าสุด 19/1/2565
51 โทรสัพท์มือถือ Realme 6  69,900.00  69,900.00 เฉพาะเจาะจง แสงทองโฟน 2 แสงทองโฟน 2 ราคาต  าสุด 19/1/2565
52 ฉากตะกั วกันรังสีเอกเรย์ แบบมีกระจก  28,000.00  28,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริชัย เซลแอนด์เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริชัย เซลแอนด์เซอร์วิส ราคาต  าสุด 20/1/2565
53 ที นอนลมแบบรังผ้ึง  7,000.00  7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นวาย เมดิคอล 2013 จ ากัด บริษัท เอ็นวาย เมดิคอล 2013 จ ากัด ราคาต  าสุด 20/1/2565
54 จ้างเหมาล้างแอร์ในอาคารผู้ป่วย ARI จ านวน 2 เครื อง 600.00  600.00 เฉพาะเจาะจง นางสุพรรณี ชัยประโคม นางสุพรรณี ชัยประโคม ราคาต  าสุด 21/1/2565
55 Monitor 15"  250,000.00  250,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นวาย เมดิคอล 2013 จ ากัด บริษัท เอ็นวาย เมดิคอล 2013 จ ากัด ราคาต  าสุด 21/1/2565
56 รถเข็นนอนระบบไฟฟ้า 24 โวลต์  160,000.00  160,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นวาย เมดิคอล 2013 จ ากัด บริษัท เอ็นวาย เมดิคอล 2013 จ ากัด ราคาต  าสุด 21/1/2565
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57 เครื องพ่นยาแบตเตอรี  1,950.00  1,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ณ.สหยนต์ ร้าน ณ.สหยนต์ ราคาต  าสุด 21/1/2565
58 น้ าดื มทริเปิ้ลชนิดถ้วย ขนาด 220 มล.  6,600.00  6,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัชวีร์ ร้านชัชวีร์ ราคาต  าสุด 21/1/2565
59 สาย Lead ของเครื อง EKG INFINIUM QRS 12  14,800.00  14,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ย.ูเอ็ม.แอล ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ย.ูเอ็ม.แอล ซัพพลาย ราคาต  าสุด 21/1/2565
60 ตู้ BMS Smart Hopital Kiosk  180,400.00  180,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟแวร์ จ ากัด บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟแวร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 21/1/2565
61 Brother TN-267/BK  2,550.00  2,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ.ีดี.คอมพิวเตอร์ จ ากัด บริษัท บ.ีดี.คอมพิวเตอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 21/1/2565
62 Brother TN-267/Y  3,200.00  3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ.ีดี.คอมพิวเตอร์ จ ากัด บริษัท บ.ีดี.คอมพิวเตอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 21/1/2565
63 ออกซิเจนเหลว  88,663.41  88,663.41 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไคนีติคส์ แอคเซี ยม จ ากัด บริษัท ไคนีติคส์ แอคเซี ยม จ ากัด ราคาต  าสุด 21/1/2565
64 ตะเหลี ยม ขนาด เล็ก  30.00  30.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 21/1/2565
65 ล้อยางแบบหมูนได้ ขนาด 8 นิ้ว  480.00  480.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 21/1/2565
66 กล่องโฟมใส่อาหาร  760.00  760.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 21/1/2565
67 ช้นพลาสติก  30.00  30.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 24/1/2565
68 ชามชานอ้อย 875 มล.  170.00  170.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 24/1/2565
69 ยางวงเล็ก  80.00  80.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 24/1/2565
70 ถุงร้อนใส ขนาด 4*7  60.00  60.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 24/1/2565
71 ถุงร้อนใสขนาด 5*8  60.00  60.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 24/1/2565
72 ถุงหูหิ้ว ขนาด 15*30  60.00  60.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 24/1/2565
73 ถุงหูหิ้ว ขนาด 8*16  60.00  60.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 24/1/2565
74 น้ ายาไฮเตอร์คัลเลอร์ ขนาด 250 มล.  20.00  20.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 24/1/2565
75 สเปรย์ปรับอากาศฆ่าเชื้อ  200.00  200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 24/1/2565
76 เชือกกั้น ขาว-แดง ขนาด 2 นิ้ว  250.00  250.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 24/1/2565
77 กระดาษ A4 80 แกรม  120.00  120.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 24/1/2565
78 กระดาษ  A4 80 แกรม ดับเบิ้ลเอ  140.00  140.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 24/1/2565
79 เครื องปรับอากาศชนิดต้ังแขวน ขนาด 44000 BTU ยี ห้อ 53,300.00  53,300.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 25/1/2565
80 ค่าถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน มกราคม 2565  7,494.00  7,494.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสกุลใหม่ ร้านสกุลใหม่ ราคาต  าสุด 25/1/2565
81 ตู้เมน MDB  69,000.00  69,000.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 25/1/2565
82  - 1*95 mm 2 THWA  130.00  130.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 25/1/2565
83  - 1*50 mm  80.00  80.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 25/1/2565
84  - 1*25 mm  95.00  95.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 25/1/2565
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85  - 1*16 mm  70.00  70.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 25/1/2565
86 งานร้ิอถอนสายชุดเก่า  5,000.00  5,000.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 25/1/2565
87 ลูกแล็กซ์ชนิด 3 เฟส  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 25/1/2565
88 แคมป์ประกับ เชื อสาย  250.00  250.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 25/1/2565
89 พรีฟอร์มรัดสาย 95  280.00  280.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 25/1/2565
90 ชุดกาวด์ 2.50 เมตรพร้อมสายกาวด์  6,800.00  6,800.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 25/1/2565
91 ท่อร้อยสาย  2,500.00  2,500.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 25/1/2565
92 เปลกร้อยสาย  2,500.00  2,500.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 25/1/2565
93 ค่าติดต้ังและค่าด าเนินการซ่อมบ ารุงเครื องปรับอากาศ 25,000.00  25,000.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 25/1/2565
94 ซิม AIS รายปี เอบร์ 09280824  1,890.00  1,890.00 เฉพาะเจาะจง แสงทองโฟน 2 แสงทองโฟน 2 ราคาต  าสุด 25/1/2565
95 คอมพิวเตอร์ Notebook Acer TMP214-53  22,000.00  22,000.00 เฉพาะเจาะจงห้างหุ้นส่วนจ ากัด คลังคอมพิวเตอร์ วัสดุและอุปกรณ์ส านักงานห้างหุ้นส่วนจ ากัด คลังคอมพิวเตอร์ วัสดุและอุปกรณ์ส านักงานราคาต  าสุด 25/1/2565
96 ดึงแมตอย่างดี  100.00  100.00 เฉพาะเจาะจง จ๊อกกี้มอเตอร์ จ๊อกกี้มอเตอร์ ราคาต  าสุด 25/1/2565
97 แหวนกั นขี้เกลือ  30.00  30.00 เฉพาะเจาะจง จ๊อกกี้มอเตอร์ จ๊อกกี้มอเตอร์ ราคาต  าสุด 25/1/2565
98 น๊อต #17  30.00  30.00 เฉพาะเจาะจง จ๊อกกี้มอเตอร์ จ๊อกกี้มอเตอร์ ราคาต  าสุด 25/1/2565
99 ถ่านไดสตาร์ท  350.00  350.00 เฉพาะเจาะจง จ๊อกกี้มอเตอร์ จ๊อกกี้มอเตอร์ ราคาต  าสุด 25/1/2565
100 ลูกกระท า  250.00  250.00 เฉพาะเจาะจง จ๊อกกี้มอเตอร์ จ๊อกกี้มอเตอร์ ราคาต  าสุด 25/1/2565
101 สะพานใหม่  250.00  250.00 เฉพาะเจาะจง จ๊อกกี้มอเตอร์ จ๊อกกี้มอเตอร์ ราคาต  าสุด 25/1/2565
102 ค่าแรง  450.00  450.00 เฉพาะเจาะจง จ๊อกกี้มอเตอร์ จ๊อกกี้มอเตอร์ ราคาต  าสุด 25/1/2565
103 แบตเตอรี  IL 145  2,900.00  2,900.00 เฉพาะเจาะจง จ๊อกกี้มอเตอร์ จ๊อกกี้มอเตอร์ ราคาต  าสุด 25/1/2565
104 น้ ากลั น  120.00  120.00 เฉพาะเจาะจง จ๊อกกี้มอเตอร์ จ๊อกกี้มอเตอร์ ราคาต  าสุด 25/1/2565
105 ลูกปัน6203  180.00  180.00 เฉพาะเจาะจง จ๊อกกี้มอเตอร์ จ๊อกกี้มอเตอร์ ราคาต  าสุด 25/1/2565
106 ท่อยาวน้ ามัน  180.00  180.00 เฉพาะเจาะจง จ๊อกกี้มอเตอร์ จ๊อกกี้มอเตอร์ ราคาต  าสุด 25/1/2565
107 แผงไดสตาร์ท  850.00  850.00 เฉพาะเจาะจง จ๊อกกี้มอเตอร์ จ๊อกกี้มอเตอร์ ราคาต  าสุด 25/1/2565
108 วาร์วไฟปาส  850.00  850.00 เฉพาะเจาะจง จ๊อกกี้มอเตอร์ จ๊อกกี้มอเตอร์ ราคาต  าสุด 25/1/2565
109 น็อต  30.00  30.00 เฉพาะเจาะจง จ๊อกกี้มอเตอร์ จ๊อกกี้มอเตอร์ ราคาต  าสุด 25/1/2565
110 สายพาน 1050  180.00  180.00 เฉพาะเจาะจง จ๊อกกี้มอเตอร์ จ๊อกกี้มอเตอร์ ราคาต  าสุด 25/1/2565
111 สายพาน 1275  250.00  250.00 เฉพาะเจาะจง จ๊อกกี้มอเตอร์ จ๊อกกี้มอเตอร์ ราคาต  าสุด 25/1/2565
112 สายพาน 835  180.00  180.00 เฉพาะเจาะจง จ๊อกกี้มอเตอร์ จ๊อกกี้มอเตอร์ ราคาต  าสุด 25/1/2565
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113 ค่าแรง  450.00  450.00 เฉพาะเจาะจง จ๊อกกี้มอเตอร์ จ๊อกกี้มอเตอร์ ราคาต  าสุด 25/1/2565
114 รถรับ-ส่งระบบไฟฟ้า เก็บขยะ แบบนั งขับ 48 โวลต์ 230,000.00  230,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นวาย เมดิคอล 2013 จ ากัด บริษัท เอ็นวาย เมดิคอล 2013 จ ากัด ราคาต  าสุด 26/1/2565
115 รถบรรทุกระบบไฟฟ้า แบบนั งขับ 48 โวลต์  230,000.00  230,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นวาย เมดิคอล 2013 จ ากัด บริษัท เอ็นวาย เมดิคอล 2013 จ ากัด ราคาต  าสุด 26/1/2565
116 น้ าดื ม  3,000.00  3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประนิดา ร้านประนิดา ราคาต  าสุด 26/1/2565
117 ถุงมือแบบบาง 1/50 คู่  600.00  600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 26/1/2565
118 หลอดไฟ LED  180.00  180.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 26/1/2565
119 หลดอดไฟ ส้ัน Led  150.00  150.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 26/1/2565
120 พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว  1,600.00  1,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 26/1/2565
121 พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว  1,600.00  1,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 26/1/2565
122 กล่องโฟมใส่อาหาร  760.00  760.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 26/1/2565
123 ช้อนพลาสติก  1*100  30.00  30.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 26/1/2565
124 ชามชานอ้อย 875 มล.  170.00  170.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 26/1/2565
125 กระดาษซับน้ ามันส าหรับใช้กับอาหาร  460.00  460.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 26/1/2565
126 มีดหั นผัก  240.00  240.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 27/1/2565
127 ตะหลิว  355.00  355.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 27/1/2565
128 กระบวย  460.00  460.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 27/1/2565
129 ทัพพี  85.00  85.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 27/1/2565
130 ช้อนส้ัน  50.00  50.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 27/1/2565
131 กระทะ เบอร์ 24  700.00  700.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 27/1/2565
132 กระติกน้ าร้อน ขนาด 2.8 ลิตร  1,350.00  1,350.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 27/1/2565
133 เหยือกพร้อมฝา  110.00  110.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 27/1/2565
134 น้ ายาไฮเตอร์คัลเลอร์ ขนาด 250 มล.  960.00  960.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดะอ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 27/1/2565
135 ตู้เมน MDB  46,800.00  46,800.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 27/1/2565
136 สายเมน THW  29,600.00  29,600.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 27/1/2565
137 ตู้เมน MDB พร้อมลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ SAFE TCUT 38,900.00  38,900.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 27/1/2565
138 สายเมน THW  49,500.00  49,500.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 27/1/2565
139 ตู้เมน MDB  28,900.00  28,900.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 28/1/2565
140 สายเมน  สามเฟส THW  25,900.00  25,900.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 28/1/2565
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141 รูมเทอร์โมสวิทย์ดิตอล ห้องพักแพทย์  5,800.00  5,800.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 28/1/2565
142 คอมเพรสเซอร์  14,800.00  14,800.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 28/1/2565
143 มอเตอร์คอยส์ร้อน ห้องแลป  4,900.00  4,900.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 28/1/2565
144 มอเตอร์แอร์ 36000 BTU ห้องพักเจ้าหน้าที ผุ้ป่วยใน 4,900.00  4,900.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 28/1/2565
145 รูมเทอร์โมสวิทย์ ตึกผู้ป่วยใน  4,500.00  4,500.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 28/1/2565
146 ซ่อมตู่แช่เลือด ห้องแลป  4,500.00  4,500.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 28/1/2565

                                    (ลงชื อ).............ยลธิดา...............................
        (นางสาวยลธิดา  กิ งหลักเมือง)

 ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายสุนันท์ สุวรรณ)                              (นายเกรียงไกร  ไกยวรรณ์)

ต าแหน่ง นักจัดการงานทั วไปช านาญการ                               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวังสามหมอ

(ลงชื อ)...............................................................                              (ลงชื อ)...............................................................



บริษัทผู้ผลิต เลขที่ ผู้รับ เลขที่
หรือผู้จ ำหน่ำย ใบส่งของ ส ำเนำบลิ โครงกำร

1/4/2565 องค์กรเภสัชกรรม วัสดุการแพทย์ ชุดตรวจส าหรับ COVID 19 150 630.00           94,500.00       3010047887 94,500.00     441 732 733 734
-                

1/4/2565 รำ้น ณ.สหยนต์ วัสดุอืน่ๆ กรอบประตูบานเล่ือนคอมมูเตอร์ 1 1,000.00        1,000.00        26/11 1,000.00       442 735 736 737
-                

1/4/2565 รำ้น ว.เจรญิยนต์ วัสดุยานพาหนะ ยางใน 1 180.00           180.00           180.00         443 738 739 740
-                

1/4/2565 นำยสำนิตย ์ศรวีำรมย์ จา้งเหมา ติดต้งกระจกอลูมิเนียม 1 29,163.00       29,163.00       3/4 29,163.00     65047012223 444 741 742 743
-                

1/4/2565 ก้ำวหน้ำกำรช่ำง จา้งเหมา เปล่ียนถ่ายกรองดีเซล 1 680.00           680.00           19 2,430.00       445 744 745 746

เปล่ียนถ่ายน  ามันเคร่ือง 1 1,750.00        1,750.00        
-                

1/4/2565 ก้ำวหน้ำกำรช่ำง จา้งเหมา เบ้าลูกปืนล้อหน้าคอมพิวเตอร์ 1 3,350.00        3,350.00        13 3,350.00       446 747 748 749
-                

1/4/2565 จอ๊กก้ีมอเตอร์ จา้งเหมา หลอดไฟ 1 280.00           280.00           41 1,010.00       447 750 751 752
สตาร์เตอร์ 1 350.00           350.00           

ฟิว 1 30.00            30.00            

ค่าแรงเช็คต่อสายไฟเสียง 1 350.00           350.00           
-                

1/4/2565 จอ๊กก้ีมอเตอร์ จา้งเหมา หลอดเสียบ 2 50.00            100.00           1/33 9,710.00       65047328882 448 753 754 755
หลอดไฟ 2 280.00           560.00           

ไดสปาค 1 8,500.00        8,500.00        

ค่าแรงเปล่ียนไดสปาค 1 550.00           550.00           
-                

4/4/2565
รำ้นชัยเจรญิแอร ์& 

เซอรว์ิส
วัสดุไฟฟ้า หลอดประหยดัไฟฟ้า 10 95.00            950.00           

POV5500223 12,350.00     449 756 757 758
มิเตอร์ซันวา 1 600.00           600.00           

ไฟฉายทางการแพทยื 3 440.00           1,320.00        

ลูกเซอร์ดิตเบรเกอร์ 3 175.00           525.00           

บล็อคลอย 2*4 เหล่ียม 10 20.00            200.00           

ฝาครอบ 3 ช่อง ช้างใหม่ 5 30.00            150.00           

หน้ากาก 3 ช่อง 5 45.00            225.00           

หน้ากาก 1 ช่อง 5 45.00            225.00           

ปล๊ีกกราวด์คู่ 15 80.00            1,200.00        

สวิทยเ์มจกิ วีน่าใหม่ 20 35.00            700.00           

ปล๊ัก 3 ตาขาเสียบ 1 35.00            35.00            

หัวแร้งปืน 1 175.00           175.00           

ปล๊ักถุง 1 สวิซช์ 3 ช่อง 3 270.00           810.00           

สาย THW 1*2.5 10 12.00            120.00           

สาย VAF 2*1.5 1 1,430.00        1,430.00        

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน เมษำยน 2565
โรงพยำบำลวังสำมหมอ อ ำเภอวังสำมหมอ จังหวัดอุดรธำนี

ณ วันที่ 30 เมษำยน  2565

ว/ด/ป ชนิดวัสดุ รำยกำรวัสด/ุครุภณัฑ์ จ ำนวน รำคำ/หน่วย รำคำรวม จ ำนวนเงิน ผู้ส่งบลิ
เลขสั่ง
จ้ำง/ซ้ือ

เลขค ำสั่ง
แต่งตั้ง

เลขขอซ้ือ/จ้ำง
เลขรำยงำน

ผลกำรพิจำณำ ผู้รับบนัทึก หมำยเหตุ



แท่งกราวด์ 1 เมตร 1 100.00           100.00           

รางแอลอดีี 6 160.00           960.00           

รางแอลอดีี ฟลูเซ็ท 2 125.00           250.00           

แผงวงจร LED 30W 2 290.00           580.00           

สวิทช์เมจกิ 20 20.00            400.00           

กิบ๊รัดสายไฟ 8 mm 2 45.00            90.00            

เทปพันสาย 3m ใหญ่ 3 60.00            180.00           

เบรกเกอร์ 5 175.00           875.00           

เคเบิ ลไทณื 10 นริ ว 1 125.00           125.00           
-                

4/4/2565 ธงชัยกำรไฟฟ้ำ จา้งเหมา ยาง BRIDSTONE 207-70-15 4 6,800.00        27,200.00       4/21 32,900.00     451 762 763 764
ตั งศูนยถ์่วงล้อ 1 1,800.00        1,800.00        

ผ้าเบรกโตโยต้า D4D 1 3,000.00        3,000.00        

กรองโซล่า รถรีเฟอร์ ท้เบียน ขก.4724 1 900.00           900.00           
-                

4/4/2565 ธงชัยกำรไฟฟ้ำ
จา่งเหมา

คอมเพรสเชอร์ ชนิดสามเฟส ขนาด 
12000 BTU ตึก COC

1 6,900.00        6,900.00        
4/22 11,500.00     452 765 766 767

ล้างแอร์ 2 800.00           1,600.00        

ยา้ยแอร์จากตึก HI มาติดตั งห้องคลอด 1 3,000.00        3,000.00           
-                

4/4/2565 ธงชัยกำรไฟฟ้ำ
จา้งเหมา

ติดตั งฉากกั นห้องที่ส านักงาน HI ชนิด PVC
 ชนิดหนา

2 19,500.00       39,000.00       
4/23 39,000.00     453 768 769 770

-                

4/4/2565 นำยธณณณิทร ์จนัดำวำปี
จา้งเหมา จา้งเหมาซ่อมแซมต่อเติมบ้านพักเจา้หน้าที่ 1 85,870.00       85,870.00       

85,870.00     454 771 772 773
-                

4/4/2565 นำยธณณณิทร ์จนัดำวำปี
จา้งเหมา จา้งเหมาซ่อมแซมต่อเติมบ้านพักเจา้หน้าที่ 1 60,400.00       60,400.00       

60,400.00     455 774 775 776
-                

4/4/2565 นำยธณณณิทร ์จนัดำวำปี
จา้งเหมา

จา้งเหมาปรับปรุงห้องเกบ็ของฝ่ายเภสัช
กรรม

1 68,830.00       68,830.00       
68,830.00     456 777 778 779

-                

4/4/2565 นำยธณณณิทร ์จนัดำวำปี จา้งเหมา จา้งเหมาซ่อมแซมบ้านพัก/ส านักงาน 1 68,000.00       68,000.00       68,000.00     457 780 781 782
-                

4/4/2565 นำยธณณณิทร ์จนัดำวำปี จา้งเหมา จา้งท าชั นวางของฝ่ายเภสัช 1 75,000.00       75,000.00       75,000.00     458 783 784 785
-                

4/4/2565 ธงชัยกำรฟ้ำ เคร่ืองท าน  าอุน่ 29,000.00     459 786 787 788
พัดลมดูดอากาศ

4/4/2565 รำ้นชัยเจรญิแอร ์& เซอรว์ิสครุภัณฑ์ต่พกว่าเกณฑ์เคร่ืองท าน  าอุน่ 1 3,250.00        3,250.00        POV5500224 5,530.00       460 789 790 791
เคร่ือง S2 1 750.00           750.00           

พัดลมตั งโต๊ะ 18 นิ ว 1 1,150.00        1,150.00        

พัดลมตั งโต๊ะ 12 นิ ว 1 380.00           380.00           
-                

5/4/2565
หจก.สำมหมอสันตวิงศ์กอ่สร้างที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง

กอ่สร้างรั วเหล็กทับด้วยแผ่นอคลิลิกด้าน
หลังโรงพยาบาล

240 2,073.00        497,520.00     
497,520.00    65047053651 461 792 793 794

-                



5/4/2565 หจก.เอส จ ีเทรดดิง้ วัสดุงานบ้านงานครัวถังขยะเขียวใหญ่ 240 ซีซี.มีล้อ แบบหนา 25 3,950.00        98,750.00       067/029 98,750.00     65047068198 462 795 796 797
พิมพ์ รพ.ขยะทั่วไป , แยกขยะกอ่นทิ ง -                

-                

5/4/2565 เอส บี เทรดดิง้ วัสดเคร่ืองแต่งกาย เสื อผู้ป่วย  เขียว ผ้าคอมทวิล พิมพ์ หนา 80 350.00           28,000.00       002/069 97,000.00     65047102868 463 798 799 800

ผ้าถุงผู้ป่วย สีเขียว ผ้าคอมทวิล พิมพ์ หนา 200 345.00           69,000.00       

-                

5/4/265 เอส ด ีเซ็นเตอร์
วัสดุเคร่ืองแต่งกาย

กางเกงผู้ป่วย สีเขียว ผ้าคอมทวิล พิมพ์ 
หนา

200 350.00           70,000.00       
002/093 70,000.00     464 801 802 803

-                

5/4/2565 เอส ด ีเซ็นเตอร์ วัสดุเคร่ืองแต่งกาย ผ้าฝ้ายสีม่วง 60 " พิมพ์ หนา 400 248.00           99,200.00       003/08 99,200.00     465 804 805 806
-                

5/4/2565 เอส บี เทรดดิง้ วัสดุเคร่ืองแต่งกาย ผ้าฝ่ายสีม่วง 60" พิมพ์ หนา 400 248.00           99,200.00       003/06 99,200.00     466 807 808 809
-                

5/4/2565 ภำทรพัยผ้์ำม่ำน วัสดุอืน่ๆ ประตูผ้าม่าน ขนาด 4.00*2.80 1 2,960.00        2,960.00        13/15 6,230.00       65047062673 467 810 811 812
หัวระบายประตูใหญ่ ขนาด 4.00*0.80 1 2,120.00        2,120.00        

หน้าต่างใหญ่ ขนาด 2.50 * 1.20 1 1,150.00        1,150.00        
-                

7/4/2565 ธงชัยกำรไฟฟ้ำ วัสดุไฟฟ้า ไม้ชักฟิวส์ 1 45,500.00       45,500.00       4/25 62,500.00     468 813 814 815
เข็มขัด Safety SKU 1 8,500.00        8,500.00        

ร้องเท้าเซฟตี  เบอร์ 43 1 1,500.00        1,500.00        

สเต็ปปีนเสาไฟฟ้า 1 3,000.00        3,000.00        

กระเป๋าคาดเอวใส่เคร่ืองมือ 1 500.00           500.00           

ถุงมือกนัไฟดูด 1 3,500.00        3,500.00        
-                

7/4/2565
หจก.เดอะ วัน ออฟฟิศ 

ซัพพลำย
วัสดุส านักงาน คลิปด า ขนาดเล็ก 15 15.00            225.00           

22/25 950.00         469 816 817 818
คลิปด า ขนาดกลาง 15 30.00            450.00           

คลิปกด าขนาดใหญ่ 5 55.00            275.00           
-                

7/4/2565 หจก.เดอะ วัน ออฟฟิศ ซัพพลำยวัสดุงานบ้านงานครัวกระติกน  าแข็ง ขนาด 11 ลิตร 4 450.00           1,800.00        22/24 4,600.00       470 819 820 821
-                

7/4/2565 หจก.เดอะ วัน ออฟฟิศ ซัพพลำยครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ตู้เยน็  ขนาด 5.2 คิว 1 7,800.00        7,800.00        21/33 7,800.00       65047091285 471 822 823 824
-                

7/4/2565 หจก.เดอะ วัน ออฟฟิศ ซัพพลำยครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ไมโครเวฟ 1 4,300.00        4,300.00        22/41 4,300.00       472 825 826 827
-                

7/4/25646 หจก.เดอะ วัน ออฟฟิศ ซัพพลำยครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์เคร่ืองเคลือบเอกสาร 1 3,900.00        3,900.00        22/40 3,900.00       473 828 829 830
-                

7/4/2565 หจก.เดอะ วัน ออฟฟิศ ซัพพลำยครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวตู้เยน็ 2 ประตู 1 17,500.00       17,500.00       22/39 17,500.00     65047098001 474 831 832 833
-                

7/4/2565 หจก.เดอะ วัน ออฟฟิศ ซัพพลำยวัสดุงานบ้านงานครัวน  ายาไฮเตอร์ ขนาด 250 มล. 6 960.00           5,760.00        22/47 5,760.00       475 834 835 836
-                

7/4/265 หจก.เดอะ วัน ออฟฟิศ ซัพพลำยวัสดุงานบ้านงานครัวถังขยะพลาสติกเหล่ียม 12 650.00           7,800.00        22/38 16,200.00     476 837 838 839
กล่องใส่ทอชชูเหล่ียม 12 350.00           4,200.00        

ที่ใส่กระดาษช าระม้วนใหญ่ 12 350.00           4,200.00        
-                

7/4/265 หจก.เดอะ วัน ออฟฟิศ ซัพพลำยวัสดุงานบ้านงานครัวกล่องใส่อาหาร 10 760.00           7,600.00        22/27 21,200.00     65047093970 477 840 841 842



ช้อนพลาสติก 150 30.00            4,500.00        

ถุงหูหิ วอยา่งหนาพิเศษ ขนาด 15*30 30 70.00            2,100.00        

ถุงร้อนใส ขนาด 5*8 40 70.00            2,800.00        

ถุงร้อนใส ขนาด 4 คร่ึง *7 40 70.00            2,800.00        

ถุงใส ขนาด 18*28 20 70.00            1,400.00        
-                

7/4/265 หจก.คลังคอมพิวเตอร ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in one 2 22,000.00       44,000.00       163/35 46,000.00     478 843 844 845
-                

8/4/2565 เอส ด ีเซ็นเตอร์ วัสดุไฟฟ้า ไฟ Automatic Exit Light 4 22,000.00       88,000.00       002/092 88,000.00     65047126423 479 846 847 848

ฝ่าย ผู้ป่วยใน ทางเข้า-ทางออก ชาย-หญิง -                

-                

8/4/2565 หจก.เอส จ ีเทรดดิง้ วัสดุไฟฟ้า ไฟ Automatic Exit Light 4 22,000.00       88,000.00       067/059 88,000.00     65047138129 480 849 850 851

ฝ่าย ทันตกรรม ห้องคลอด กลุ่มการ
พยาบาล ห้องประชุม

-                

-                

8/4/2564 หจก.เอส จ ีเทรดดิง้ วัสดุไฟฟ้า ไฟ Automatic Exit Light 4 22,000.00       88,000.00       066/074 88,000.00     65047141641 481 852 853 854

ห้องบริหาร(บันได) ห้องผอ. ห้องบริหาร
ด้านหน้า ห้องER

-                

-                

9/4/265
นำงสำวกำญจนำ ทองค ำ วัสดุอืน่ๆ ชุดอบสมุนไพร 70 60.00            4,200.00        

4,200.00       482 855 856 857
-                

9/4/2565 มนัสเฟอรนิ์เจอร์ ครภัณฑ์ต่ ากว่าเกรฑ์โซฟาหนัง Big wwod 1 9,750.00        9,750.00        36/9 49,450.00     65047123946 783 858 859 860
โต๊ะกลาง 1 3,800.00        3,800.00        

โต๊ะท างาน Orang ขนาด 1.20 เมตร 1 3,600.00        3,600.00        

เกา้อี ส านักงานไฮโดรลิกขาเหล็ก 1 2,900.00        2,900.00        

ชุดโต๊ะท างาน ขนาด 1.80 เมตร ผู้บริหาร 1 23,900.00       23,900.00       

เกา้อี ผู้บริหารพนักผิง 1 5,500.00        5,500.00        
-                

9/4/2565 มนัสเฟอรนิ์เจอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว4 ชั นตะกร้าบารี 1 2,500.00        2,500.00        36/10 12,038.00     784 861 862 863
ราวตากผ้า 2 850.00           1,700.00        

ไม้แขวนเสื อ 2 79.00            158.00           

ผ้าห่มนวมเอนก 4 980.00           3,920.00        

หมอนหนุน 4 190.00           760.00           

ชุดผ้าปูที่นอน 3 ชั น 4 750.00           3,000.00        
-                

11/4/2565 ธงชัยกำรไฟฟ้ำ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า 1 497,150.00     497,150.00     4/26 497,150.00    785 864 865 866
-                

12/4/2565 ห้ำง เอส บี เทรดิง้ วัสดุไฟฟ้า ไฟ Automatic Exit Light 4 22,000.00       88,000.00       002/070 88,000.00     65047148323 786 867 868 869

ห้องเภสัช,ห้องพักแพทย,์ห้องยาเสพติด,
ห้องกายภาพ

-                

-                

12/4/2565 ห้ำง เอส บี เทรดิง้ วัสดุไฟฟ้า ไฟ Automatic Exit Light 4 22,000.00       88,000.00       003/07 88,000.00     64047174561 787 870 871 872

ห้องERด้านนอก,ห้องERทางออกประตูไม้
,ห้องERประตูอะลูมิเนียม,ห้องห้อง ER ด้าน
ใน

-                



-                

12/4/2565 รำ้นชัชวีร์
วัสดุบริโภค

น  าด่ืมทริปเปิ้ลชนิดถ้วย ขนาด 220 มล. 1
ลัง/48ถ้วย

200 66.00            13,200.00       
1/38 13,200.00     65047175781 788 873 874 875

-                

18/4/2565 บรษัิท บ.ีด.ีคอมพิวเตอร ์จ ำกัด
จา้งเหมา ค่าถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน มีนาคม 2565 63130 0.50              31,565.00       

IV6503169 31,562.00     65047186950 789 876 877 878
-                

18/4/2565 นำงสำวเพ็ญภัก ถวิลค ำ จา้งเหมา ผ้าห่อเคร่ืองมือแพทยข์นาดกลาง 500 20.00            10,000.00       19,000.00     65047191473 790 879 880 881
ผ้ารองเมโย 50 20.00            1,000.00        

ผ้าเช็ดเจล 200 5.00              1,000.00        

ผ้าห่อเคร่ืองมือแพทยข์นาดเล็ก 100 15.00            1,500.00        

เชือกผูกห่ออปุกรณ์ 300 5.00              1,500.00        

เชือกผูกมัดคนไข้ 200 20.00            4,000.00        
-                

18/4/2565 หจก.สำมหมอสันตวิงศ์
ครุภัณฑ์กอ่สร้างที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง

กอ่สร้างรั วเหล็กทับด้วยแผ่นอลูซิงค์ 
ด้านข้างโรงพยาบาล

117.5 2,073.00        243,577.50     
1/4 243,577.50    65047198804 791 882 883 884

-                

18/4/2565 รำ้นันทวัฒน์ ซัพพลำย วัสดุงานบ้านงานครัวกระดาษช าระแบบนุ่ม น าเข้า 30 3,300.00        99,000.00       70/20 99,000.00     65047204659 792 885 886 887
-                

19/4/2565 โรงพยำบำลวังสำมหมอ วัสดุบริโภค ค่าอาหารประจ าเดือน มีนาคม 2565 3161 70.00            221,270.00     221,270.00    793 888 889 890
-                

20/4/2564 ธงชัยกำรไฟฟ้ำ
ครุภัณฑ์ส านักงาน

เคร่ืองปนับอากาศ แบบติดผนง ขนาด 
25000 BTU

1 28,000.00       28,000.00       
4/28 49,000.00     794 891 892 893 ของรพ.สต.หนองหญ้าไซ

เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนังขนาด 
18000 BTU

1 21,000.00       21,000.00       

-                

20/40/2565 ธงชัยกำรไฟฟ้ำ
ครุภัณฑ์ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบแขวน
 ขนาด 36000 BTU

2 47,000.00       94,000.00       
4/27 94,000.00     795 894 895 896

-                

20/4/2565 รำ้นเอทีซัพพลำย แอนด ์เซอรว์ิส
จา้งเหมา

ค่าบริการซ่อมตรวจเช็คและบ ารุงรักษา 
เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน

1 7,500.00        7,500.00        
A090/011 7,500.00       65047232930 796 897 898 899

รุ่น TM 2657P -                

เปล่ียนโซลินอยวาล์ว -                

เปล่ียนท่อลม -                
-                

20/4/2565ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลำยวัสดุการแพทย์ ข้อต่อ หางปลา สีเขียว 30 50.00            1,500.00        65/0557 1,500.00       797 900 901 902
-                

20/4/2565สหกรณก์ำรเกษตรวังสำมหมอ จ ำกัดวัสดุเชื อเพลิง น  ามัน เดือน มีนาคม 2565 1 104,200.00     104,200.00     104,200.00    798 903 904 905
-                

21/4/2565บรษัิท ไนซ์ เมดคิอล ดปรดกัส์ จ ำกัดวัสดุการแพทย์ กระดาษ EKG 210*140 1 6,500.00        6,500.00        IV58025010 8,000.00       65047258475 799 906 907 908
เจลส าหรับเคร่ือง EKG 100 ml. 10 150.00           1,500.00        

-                

21/4/2565 องค์กำรเภสัชกรรม
วัสดุการแพทย์

ชุดตรวจส าหรับCovid 19 ประเภท 
Antigen

250 630.00           157,500.00     
3010048498 157,500.00    800 909 910 911

-                

21/4/2565ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลำย
วัสดุการแพทย์

ถังขยะแบบเหยยีบพร้อมไส้ในมีล้อเล่ือน 
แสตนเลส ขนาด 28*38 cm.

3 4,200.00        12,600.00       
65/0607 12,600.00     65047273191 801 912 913 914



-                

22/4/2565ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด เดอะวัน ออฟฟิศ แอนด ์ซัพพลำยวัสดุการแพทย์ ถุงซิปบบรจศุพผลิตจากพลาสติก PvC 50 490.00           24,500.00       23/29 24,500.00     6504728702 802 915 916 917
-                

22/4/2565ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด เดอะวัน ออฟฟิศ แอนด ์ซัพพลำยวัสดุการแพทย์ น  ายาไฮเตอร์คัลเลอร์ ขนาด 250.มล. 6 960.00           5,760.00        23/24 5,760.00       803 918 919 920
-                

25/4/2565 สมัยหม้อน้ ำ จา้งเหมา เปล่ียนน  ามันเคร่ือง 1 1,700.00        1,700.00        3/3 2,300.00       804 921 923 924
เปล่ียนกรองดีเซล 1 600.00           600.00           

-                

25/4/2565ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด ์ซัพพลำยวัสดุส านักงาน แผ่นเคลือบ ขนาด 65*96 มม. 5 90.00            450.00           23/18 450.00         805 925 926 927
-                

25/4/2565ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด คลังคอมพิวเตอร ์วัสดอุุปกรณส์ ำนักงำนวัสดุส านักงาน ดินสอ HB 10 430.00           4,300.00        160/23 4,300.00       806 928 929 930
-                

25/4/2565ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด ์ซัพพลำยครุภัณฑ์ไฟฟ้า จกัรยานไฟฟ้าสองล้อ 2 22,000.00       44,000.00       23/28 104,000.00    65047317487 807 931 932 933
รถไฟฟ้าส่ีล้อ GVX500 1 60,000.00       60,000.00       

ขนาดมอเตอร์ 48 โวลต์ 500 วัตต์ -                

มีระบบเกยีร์ เดินหน้า- ถอยหลัง -                

ความเร็วสูงสุด 20- 25 กม/ชม. -                

แบตตเอรี 48 โวลต์ 20 แอมป์ -                

น  าหนักบรรทุก 250 กก. -                

วิ่งได้ระยะ 40กม. ต่อการชาร์จ 1 ครั ง -                

ชาร์จไฟครั งละ 5-6 ชม. -                

ระบบเบรค ดรัมเบรค หน้า/หลัง -                

ขนาด ยาง หน้า/หลัง 100/90-8 -                

ขนาดรถ กว้าง 800 * นาว2150 * สูง 
1850

-                

-                

25/4/2565 บรษัิท แอ็บโซลูท โซลูชั่น จ ำกัด
จา้งเหมา

ค่าบริการรายเดือน อปุกรณ์ติดตาม
ยานพาหนะ แบบออนไลน์

1 2,033.00        2,033.00        
DO202203016 2,033.00       808 934 935 936

-                

26/4/2565 ธงชัยกำรไฟฟ้ำ วัสดุยานพาหนะ แบตเตอร่ีเมรอนแอมป์สูง 1 4,000.00        4,000.00        4/29 4,000.00       809 937 938 939
รถตู้ 12 ที่นั่ง ทะเบียน นข 3608 อด -                

26/4/2565 ธงชัยกำรไฟฟ้ำ วัสดุยานพาหนะ แบตเตอรีเอมรอนแอมป์สูง 1 400.00           400.00           4/30 4,000.00       810 940 941 942
รถเชฟ PcU ทะเบียน กธ 4085 อด -                

-                

26/4/2565 รำ้นสกุลใหม่
จา้งเหมา ค่าถ่ายเอกสารประจ าเดือน เมษายน 2565 18300 0.50              9,150.00        

4/36 9,150.00       65047346159 811 943 944 945
-                

26/4/2565 รำ้นัธทวัฒน์ ซัพพลำย วัสดุงานบ้านงานครัวกระดาษเช็ดมือ ม้วนกลมใหม่ 30 3,300.00        99,000.00       26/26 99,000.00     65047349145 812 946 947 948
-                

26/4/2565 นำยธรณนิทร ์ จนัดำวำปี
จา้งเหมา

ติดตั งตาข่ายหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงใหม่  
พร้อมอปุกรณ์

1 27,500.00       27,500.00       
31,000.00     813 949 950 951

ดูดส้วมและส่ิงปฏิกลู ตึกคนไข้โควิด 1 3,500.00        3,500.00        

26/4/2565 นำยธรณนิทร ์ จนัดำวำปี
จา้งเหมา

ปูกระเบื อง 60*60 พื นที่ 37 ตรม.ๆละ 
850 บาท

37 850.00           31,450.00       
99,930.00     814 952 953 954

ทาสีห้องที่ท าใหม่ 144 ตรม.ๆละ 120 144 120.00           17,280.00       



ติดตั งปลั กสวิทหลอดไฟพร้อมอปุกรณ์ 1 4,500.00        4,500.00        

ติดตั งประตูม้วนเหล็ก 1 ชุด 1 9,500.00        9,500.00        

ขูดทาสีใหม่ห้องเกบ็ของเดิม 240 ตรม.ๆละ
 120 บาท

240 120.00           28,800.00       

ขูดทาสีใหม่ห้องเกบ็ถังออกซิเจนพื นที่ 70 
ตรม.ๆละ 120 บาท

70 120.00           8,400.00        

-                

26/4/2565 นำยธรณนิทร ์ จนัดำวำปี
จา้งเหมา

ยกมุงหลังคาโครงเหล็ก พื นที่ 34 ตรมๆละ
 1400

34 1,400.00        47,600.00       
89,100.00     815 955 956 957

เทคานยาว 16 เมตร 1 5,500.00        5,500.00        

กอ่ฉาบ พร้อมติดตั งบล็อกแกว้และช่องลม 46 450.00           20,700.00       

เทพื นคอนกรีตเสริมเหล็ก พื นที่ 34 ตรม. 34 450.00           15,300.00       
-                

27/4/2565 วัสดุการแพทย์ เคร่ืองให้สารละลายทางหลอดเลือด 2 55,000.00       110,000.00     110,000.00    816 958 959 960
-                

27/4/2565 วัสดุการแพทย์ เคร่ืองตรวจคล่ืนหัวใจไฟฟ้า 1 150,000.00     150,000.00     150,000.00    817 961 962 963
-                

28/4/2565 คอมเพลสเซอร์ 12000 BTU ตึก COC 1 6,800.00        6,800.00        43,300.00     818 964 965 966

คอมเพลสเซอร์ 44000 BTU ตึก ห้องทัน
ตกรรม

1 18,900.00       18,900.00       

มอเตอร์คอยส์ร้อน 44000 BTU 1 3,800.00        3,800.00        

ชาร์ตน  ายาแมกเนติกส์แคปวัน แพทยแ์ผน
ไทย

1 4,800.00        4,800.00        

ล้างแอร์ (ห้องประชุม,บริหาร,COC.พิเศษ
ตึก ก)

15 600.00           9,000.00        

-                

20/5/1965 รำ้นสำมหมอศึกษำ วัสดุส านักงาน กระดาษ A4 70 140.00           9,800.00        64/2 25,000.00     819 967 968 969 โครงการ
กระดาษชาร์ทสี 100 15.00            1,500.00        

ฟิวเจอร์บอร์ด 50 50.00            2,500.00        

ปากกาเคมี 80 15.00            1,200.00        

ป้ายรณรงค์โควิด ขนาด 120*2400 10 1,000.00        10,000.00       
-                

(นายเกรียงไกร  ไกยวรรณ์)

ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลวังสำมหมอ



                                          แบบ สขร. 1
                                           โรงพยาบาลวังสามหมอ อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก วันทีท่ าสัญญา
ซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง เสนอราคา (โดยสังเขป)

1 เปล่ียนน  ามันเคร่ืองพร้อมกรองเคร่ือง 1,850.00 1,850.00 เฉพาะเจาะจง สมัยหม้อน  า สมัยหม้อน  า ราคาต่ าสุด 1/8/2565
2 เปล่ียนกรองดีเซล 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง สมัยหม้อน  า สมัยหม้อน  า ราคาต่ าสุด 1/8/2565
3 สายพานเคร่ือง  650.00  650.00 เฉพาะเจาะจง สมัยหม้อน  า สมัยหม้อน  า ราคาต่ าสุด 1/8/2565
4 เปล่ียนชุดไดชาร์ตลูกปืนรางไฟ 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง สมัยหม้อน  า สมัยหม้อน  า ราคาต่ าสุด 1/8/2565
5 จานเบรคหน้าข้างขวา  1,600.00  1,600.00 เฉพาะเจาะจง ก้าวหน้าการช่าง ก้าวหน้าการช่าง ราคาต่ าสุด 1/8/2565
6 ดิสเบรคหน้า  960.00  960.00 เฉพาะเจาะจง ก้าวหน้าการช่าง ก้าวหน้าการช่าง ราคาต่ าสุด 1/8/2565
7 ลูกรอกหน้าเคร่ือง  1,550.00  1,550.00 เฉพาะเจาะจง ก้าวหน้าการช่าง ก้าวหน้าการช่าง ราคาต่ าสุด 1/8/2565
8 ลูกปืนไดชาร์จ  350.00  350.00 เฉพาะเจาะจง ก้าวหน้าการช่าง ก้าวหน้าการช่าง ราคาต่ าสุด 1/8/2565
9 สายพานพัดลมหน้าเคร่ือง 880.00 880.00 เฉพาะเจาะจง ก้าวหน้าการช่าง ก้าวหน้าการช่าง ราคาต่ าสุด 1/8/2565
10 ค่าซ่อมบริการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ก้าวหน้าการช่าง ก้าวหน้าการช่าง ราคาต่ าสุด 1/8/2565
11 ไดนาโมชาร์จเจอร์ 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง ก้าวหน้าการช่าง ก้าวหน้าการช่าง ราคาต่ าสุด 1/8/2565
12 อินเตอร์คูลเลอร์  12,000.00  12,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดี ดี ธนา หจก.ดี ดี ธนา ราคาต่ าสุด 1/8/2565
13 น  ามันเคร่ืองดีเซล  2,100.00  2,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดี ดี ธนา หจก.ดี ดี ธนา ราคาต่ าสุด 1/8/2565
14 ไส้กรองน  ามันเคร่ือง 480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดี ดี ธนา หจก.ดี ดี ธนา ราคาต่ าสุด 1/8/2565
15 ค่าแรง  3,000.00  3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดี ดี ธนา หจก.ดี ดี ธนา ราคาต่ าสุด 1/8/2565
16 หน้าไฟใหญ่  3,000.00  3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยวิทยุ ร้านไทยวิทยุ ราคาต่ าสุด 1/8/2565
17 งานซ่อมแซมโครงสร้าง ซ่อมแซมบานพับ ติดลามิเนท พร้อมท าสี  77,616.00  77,616.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็.วาย.โกมล จ ากดั บริษัท เอ็น.วาย.โกมล จ ากัด ราคาต่ าสุด 1/8/2565

เคลือบแลคเกอร์ บริเวณตู้สเตอร์ไรด์ห้องทันตกรรม 

โรงพยาบาลวังสามหมอ อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 
         ณ วันที ่ 31  สิงหาคม  พ.ศ.  2565

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดอืน  สิงหาคม  2565

ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง



วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก วันทีท่ าสัญญา
ซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง เสนอราคา (โดยสังเขป)

ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ขนาดกว้าง 3.30x2.40 ม.
18 งานรื อถอนตู้ลอย บริเวณหลังคาร่ัวพร้อมจัดเก็บขนทิ ง ยาว 2.10ม.  3,500.00  3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็.วาย.โกมล จ ากดั บริษัท เอ็น.วาย.โกมล จ ากัด ราคาต่ าสุด 1/8/2565
19 งานรื อถอนเค้าน์เตอร์ บริเวณหลังคาร่ัวพร้อมจดัเกบ็ขนทิ ง 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็.วาย.โกมล จ ากดั บริษัท เอ็น.วาย.โกมล จ ากัด ราคาต่ าสุด 1/8/2565

 ยาว 2.10ม.
20 งานซ่อมแซมตู้ลอยเกบ็เอกสาร บริเวณภายในห้องหัวหน้าฝ่าย  4,500.00  4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็.วาย.โกมล จ ากดั บริษัท เอ็น.วาย.โกมล จ ากัด ราคาต่ าสุด 1/8/2565

บริหาร ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 3.50 ม. พร้อมเกบ็รายละเอียด

ติดลามิเนทบริเวณด้านล่างและด้านข้าง
21 งานซ่อมแซมตู้ลอย ซ่อมแซมโครงสร้าง ซ่อมแซมบานพบั ติดลา  18,590.00  18,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็.วาย.โกมล จ ากดั บริษัท เอ็น.วาย.โกมล จ ากัด ราคาต่ าสุด 1/8/2565

มิเนท ท าสีเคลือบแลคเกอร์ ขนาดกวา้ง 0.39 ม. 

Xสูง 0.70 ม. (หลังที่1) บริเวณห้องทันตกรรม

22 งานซ่อมแซมตู้ลอย ซ่อมแซมโครงสร้าง ซ่อมแซมบานพบั ติดลา 18,590.00 18,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็.วาย.โกมล จ ากดั บริษัท เอ็น.วาย.โกมล จ ากัด ราคาต่ าสุด 1/8/2565
มเินท ท าสีเคลือบแลคเกอร์ ขนาดกว้าง 0.39 ม.

 Xสูง 0.70 ม. (หลังที่2) บริเวณหอ้งทันตกรรม

23 งานซ่อมแซมตู้ลอย ซ่อมแซมโครงสร้าง ซ่อมแซมบานพบั ติดลา 18,590.00 18,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็.วาย.โกมล จ ากดั บริษัท เอ็น.วาย.โกมล จ ากัด ราคาต่ าสุด 1/8/2565
มเินท ท าสีเคลือบแลคเกอร์ ขนาดกว้าง 0.39 ม.

 Xสูง 0.70 ม. (หลังที่3) บริเวณหอ้งทันตกรรม

24 งานซ่อมแซมตู้ลอย ซ่อมแซมโครงสร้าง ซ่อมแซมบานพบั ติดลา  18,590.00  18,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็.วาย.โกมล จ ากดั บริษัท เอ็น.วาย.โกมล จ ากัด ราคาต่ าสุด 1/8/2565
มิเนท ท าสีเคลือบแลคเกอร์ ขนาดกวา้ง 0.39 ม. 

Xสูง 0.70 ม. (หลังที่4) บริเวณห้องทันตกรรม

25 งานซ่อมเปล่ียนบานพับ บานประตูตู้ภายในห้องฉุกเฉิน  19,000.00  19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็.วาย.โกมล จ ากดั บริษัท เอ็น.วาย.โกมล จ ากัด ราคาต่ าสุด 1/8/2565
26 งานซ่อมแซมตู้ลอย ซ่อมแซมโครงสร้าง ซ่อมแซมบานพบั ติดลา  32,500.00  32,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็.วาย.โกมล จ ากดั บริษัท เอ็น.วาย.โกมล จ ากัด ราคาต่ าสุด 1/8/2565
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มิเนท ท าสีเคลือบแลคเกอร์ ขนาดกว้าง 0.39 ม.  

Xสูง 0.70 ม. บริเวณห้องทันตกรรม
27 งานจัดท าตู้ลอย ด้วยไม้อัด 10 มม., 15 มม. ปดิทับด้วยลามิเนท  52,500.00  52,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็.วาย.โกมล จ ากดั บริษัท เอ็น.วาย.โกมล จ ากัด ราคาต่ าสุด

พร้อมท าสีเคลือบแลคเกอร์ ขนาดลึก 0.40 ม. Xสูง 1.17 ม

28 งานซ่อมแซมตู้เตี ย ซ่อมแซมโครงสร้าง ซ่อมแซมบานพับ ติดลา  32,500.00  32,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็.วาย.โกมล จ ากดั บริษัท เอ็น.วาย.โกมล จ ากัด ราคาต่ าสุด
มิเนท ท าสีเคลือบแลคเกอร์ ขนาดกวา้ง 0.55 ม. 

Xสูง 0.80 ม. บริเวณห้องทันตกรรม
29 งานจัดท าเคาน์เตอร์ ด้วยไม้อัด 10 มม., 15 มม. ปดิทับด้วยลามิ  51,450.00  51,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็.วาย.โกมล จ ากดั บริษัท เอ็น.วาย.โกมล จ ากัด ราคาต่ าสุด 1/8/2565

เนท พร้อมท าสีเคลือบแลคเกอร์ ขนาดลึก 0.55 ม. Xสูง 0.80 ม.

30 งานซ่อมแซมตู้เตี ย ซ่อมแซมโครงสร้าง ซ่อมแซมบานพับ ติดลา  48,000.00  48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็.วาย.โกมล จ ากดั บริษัท เอ็น.วาย.โกมล จ ากัด ราคาต่ าสุด
มเินท ท าสีเคลือบแลคเกอร์ ขนาดกว้าง 0.58 ม.

 Xยาว 0.40 ม. X สูง 0.66 ม.
31 งานรื อถอนโครงเสาไม้อัดสัก 15 มม. และไม้อัดเดิม กรุด้วยไม้อัด  50,000.00  50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็.วาย.โกมล จ ากดั บริษัท เอ็น.วาย.โกมล จ ากัด ราคาต่ าสุด 1/8/2565

10 มม., 15 มม. ปิดทับด้วยไม้อัดยาง ปิดทับด้วย

ลามิเนท บริเวณเสาทางเข้าด้านหน้า OPD ขนาด

กว้าง 0.38 ม.x0.38 ม.xสูง 2.28 ม.
32 งานจัดท าตู้เตี ยข้างอ่างล้างมือ ซ่อมแซมโครงสร้าง ซ่อมแซม  96,000.00  96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็.วาย.โกมล จ ากดั บริษัท เอ็น.วาย.โกมล จ ากัด ราคาต่ าสุด 1/8/2565

บานพบั ติดลามิเนท ท าสีเคลือบแลคเกอร์ ขนาดกวา้ง 0.40 ม.x

ยาว 0.58 ม.xสูง 0.68 ม.
33 งานซ่อมแซมสตูลนั่งส าหรับผู้ป่วย ด้วยไมอ้ดั 10 มม., 15 มม.  29,900.00  29,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็.วาย.โกมล จ ากดั บริษัท เอ็น.วาย.โกมล จ ากัด ราคาต่ าสุด 1/8/2565

ปดิทบัด้วยลามิเนท พร้อมหุม้เบาะฟองน  า ขนาด
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กว้าง 0.46 ม. สูง 0.47 ม. (ตัวที1่)
34 งานซ่อมแซมสตูลนั่งส าหรับผู้ป่วย ด้วยไมอ้ดั 10 มม., 15 มม.  29,900.00  29,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็.วาย.โกมล จ ากดั บริษัท เอ็น.วาย.โกมล จ ากัด ราคาต่ าสุด 1/8/2565

ปดิทบัด้วยลามิเนท พร้อมหุม้เบาะฟองน  า ขนาด

กว้าง 0.46 ม. สูง 0.47 ม. (ตัวที2่)
35 งานซ่อมแซมสตูลนั่งส าหรับผู้ป่วย ด้วยไมอ้ดั 10 มม., 15 มม.  29,900.00  29,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็.วาย.โกมล จ ากดั บริษัท เอ็น.วาย.โกมล จ ากัด ราคาต่ าสุด 1/8/2565

ปดิทับด้วยลามิเนท พร้อมหุม้เบาะฟองน  า ขนาดกวา้ง 0.46 ม. 

สูง 0.47 ม. (ตัวที3่)
36 งานรื อถอนซ่อมแซมโครงสร้างสตูลนัง่เดิม พร้อมปดิทบัด้วยไม้อัด  23,625.00  23,625.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็.วาย.โกมล จ ากดั บริษัท เอ็น.วาย.โกมล จ ากัด ราคาต่ าสุด 1/8/2565

ยาง 4 มม. ปดิทับด้วยลามิเนท บริเวณที่นั่งรอผู้ปว่ย ภายในหอ้ง

ฉุกเฉิน สูง 0.30 ม. พร้อมท าสีเคลือบแลคเกอร์

37 งานซ่อมแซมสตูลนั่งส าหรับผู้ป่วย ด้วยไมอ้ดั 10 มม., 15 มม.  29,900.00  29,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็.วาย.โกมล จ ากดั บริษัท เอ็น.วาย.โกมล จ ากัด ราคาต่ าสุด 1/8/2565
ปดิทบัด้วยลามิเนท พร้อมหุม้เบาะฟองน  า ขนาด

กว้าง 0.46 ม. สูง 0.47 ม. (ตัวที4่)
38 งานซ่อมแซมสตูลนั่งส าหรับผู้ป่วย ด้วยไมอ้ดั 10 มม., 15 มม.  29,900.00  29,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็.วาย.โกมล จ ากดั บริษัท เอ็น.วาย.โกมล จ ากัด ราคาต่ าสุด 1/8/2565

ปดิทับด้วยลามิเนท พร้อมหุม้เบาะฟองน  า ขนาดกวา้ง 0.46 ม. 

สูง 0.47 ม. (ตัวที5่)
39 งานซ่อมแซมสตูลนั่งส าหรับผู้ป่วย ด้วยไมอ้ดั 10 มม., 15 มม.  29,900.00  29,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็.วาย.โกมล จ ากดั บริษัท เอ็น.วาย.โกมล จ ากัด ราคาต่ าสุด 1/8/2565

ปดิทบัด้วยลามิเนท พร้อมหุม้เบาะฟองน  า ขนาด

กว้าง 0.46 ม. สูง 0.47 ม. (ตัวที6่)
40 งานจัดท าแผงกันเปือ้น บริเวณผนังด้านหน้าข้างหอ้งโภชนาการ  14,885.00  14,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็.วาย.โกมล จ ากดั บริษัท เอ็น.วาย.โกมล จ ากัด ราคาต่ าสุด 1/8/2565

ด้วยไม้อัด 10 มม., 15 มม. ปิดทับด้วยไม้อัดยาง 
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4 มม. และอัดไม้สัก พร้อมท าสีเคลือบแลคเกอร์ สูง 0.75 ม.

41 งานกรุปดิผนัง 2 หน้า ด้วยโครงไม้อัด 10 มม. ปดิทบัด้วยไม้อัดยาง  4,446.00  4,446.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็.วาย.โกมล จ ากดั บริษัท เอ็น.วาย.โกมล จ ากัด ราคาต่ าสุด 1/8/2565
บริเวณผนังด้านหน้าอาคารโภชนาการ

42 งานซ่อมแซมสตูลนั่งส าหรับผู้ป่วย บริเวณโถงทางเดินขา้งห้อง  86,450.00  86,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็.วาย.โกมล จ ากดั บริษัท เอ็น.วาย.โกมล จ ากัด ราคาต่ าสุด 1/8/2565
ฉุกเฉิน ขนาดลึก 0.40 ม. X สูง 0.47 ม. ซ่อมแซมโครงสร้าง ปดิทบั

ด้วยไม้อัดยาง 4 มม. ปดิทบัด้วยลามิเนท พร้อมท าสีเคลือบแลค 

เกอร์ จ านวน 4 ชุด
43 งานกันเปื้อนด้านล่าง ไม้อัดสักคัดลายพิเศษ 4 มิล วางโครงไม้  99,450.00  99,450.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จี เทรดดิ ง หจก.เอส จี เทรดดิ ง ราคาต่ าสุด 1/8/2565

มีลายล่อง คิ วท้องปลิง บัวล่างวิง่ตลอดแนว ท าสีธรรมชาติและเคลือบ

เงาติดตั ง (ห้อง ER ด้านหน้า)
44 งานกันเปื้อนด้านล่าง ไม้อัดสักคัดลายพิเศษ 4 มิล วางโครงไม้  99,775.00  99,775.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จี เทรดดิ ง หจก.เอส จี เทรดดิ ง ราคาต่ าสุด 1/8/2565

มีลายล่อง คิ วท้องปลิง บัวล่างวิง่ตลอดแนว ท าสีธรรมชาติและเคลือบ

เงาติดตั ง (ห้อง ER ด้านหลัง)
45 งานกันเปื้อนด้านล่าง ไม้อัดสักคัดลายพิเศษ 4 มิล วางโครงไม้  99,450.00  99,450.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จี เทรดดิ ง หจก.เอส จี เทรดดิ ง ราคาต่ าสุด 1/8/2565

มีลายล่อง คิ วท้องปลิง บัวล่างวิง่ตลอดแนว ท าสีธรรมชาติและเคลือบ

เงาติดตั ง (ห้องบริหาร)
46 งานกนัเปื้อนด้านบน ไมอ้ดัสักคัดลายพิเศษ 4 มลิ วางโครงไม ้  94,900.00  94,900.00 เฉพาะเจาะจง เอส ดี เซ็นเตอร์ เอส ดี เซ็นเตอร์ ราคาต่ าสุด 1/8/2565

มีลายไม้ คิ วทอ้งปลิง วิง่ตลอดแนว ท าสีธรรมชาติและเคลือบ

เงาติดตั ง (ห้อง ER ด้านหน้า)
47 งานกนัเปื้อนด้านบน ไมอ้ดัสักคัดลายพิเศษ 4 มลิ วางโครงไม ้  94,900.00  94,900.00 เฉพาะเจาะจง วี เอ ซัพพลาย วี เอ ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 1/8/2565

มีลายไม้ คิ วทอ้งปลิง วิง่ตลอดแนว ท าสีธรรมชาติและเคลือบ
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เงาติดตั ง (ห้อง ER ด้านหลัง)
48 งานกนัเปื้อนด้านบน ไมอ้ดัสักคัดลายพิเศษ 4 มลิ วางโครงไม ้  96,200.00  96,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้าง เอส บี เทรดดิ ง ห้าง เอส บี เทรดดิ ง ราคาต่ าสุด 1/8/2565

มีลายไม้ คิ วทอ้งปลิง วิ่งตลอดแนวหอ้ง ท าสีธรรมชาติและเคลือบ

เงาติดตั ง (ห้องบริหาร)
49 งานกนัเปื้อนด้านบน ไมอ้ดัสักคัดลายพิเศษ 4 มลิ วางโครงไม ้  23,075.00  23,075.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จี เทรดดิ ง หจก.เอส จี เทรดดิ ง ราคาต่ าสุด 1/8/2565

มีลายล่อง คิ วท้องปลิง วิง่ตลอดแนว ท าสีธรรมชาติและเคลือบ

เงาติดตั ง (ห้อง ER)
50 งานตู้ยาER ปรับปรุงและเปล่ียนมือจับสแตนเลส 3 ชุด และงาน  6,000.00  6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จี เทรดดิ ง หจก.เอส จี เทรดดิ ง ราคาต่ าสุด 1/8/2565

บานพับเหล็ก 3 ชุด
51 งานกันเปื้อน ไม้อัดสักคัดลายพิเศษ 4 มิล วางโครงไม้  55,250.00  55,250.00 เฉพาะเจาะจง เอส ดี เซ็นเตอร์ เอส ดี เซ็นเตอร์ ราคาต่ าสุด 1/8/2565

มีลายล่อง คิ วท้องปลิง บัวล่างวิง่ตลอดแนว ท าสีธรรมชาติและเคลือบ

เงาติดตั ง (ห้องตึกผู้ป่วยใน)
52 งานเสาสูง 2.5 เมตร ไม้อัดสักคัดลายพิเศษ 4 มิล มีลายไม้  30,000.00  30,000.00 เฉพาะเจาะจง เอส ดี เซ็นเตอร์ เอส ดี เซ็นเตอร์ ราคาต่ าสุด 1/8/2565

คิ วท้องปลิง ท าสีธรรมชาติและเคลือบเงาติดตั ง 

53 ชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ สีเขียว,หนา,ห้องผ่าตัด  76,050.00  76,050.00 เฉพาะเจาะจง เอส ดี เซ็นเตอร์ เอส ดี เซ็นเตอร์ ราคาต่ าสุด 1/8/2565
54 ชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ สีชมพ,ูหนา,ห้องคลอด  76,050.00  76,050.00 เฉพาะเจาะจง ห้าง เอส บี เทรดดิ ง ห้าง เอส บี เทรดดิ ง ราคาต่ าสุด 1/8/2565
55 ชุดปฏิบัติงานเจา้หน้าที่ สีน  าเงิน,หนา,ห้องER เบอร์ M,XL,2XL  76,050.00  76,050.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จี เทรดดิ ง หจก.เอส จี เทรดดิ ง ราคาต่ าสุด 1/8/2565
56 ชุดปฏบิติังานเจ้าหนา้ที่ สีน  าเงิน,หนา,หอ้งER เบอร์ S,L,4XL  70,200.00  70,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จี เทรดดิ ง หจก.เอส จี เทรดดิ ง ราคาต่ าสุด 1/8/2565
57 USE-HB555/F/F/ผ้าผู้ป่วย  91,930.00  91,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสทีม กรุ๊ป 2019 จ ากัด บริษัท เอสทีม กรุ๊ป 2019 จ ากดั ราคาต่ าสุด 1/8/2565
58 JS-MD826/F/F/ผ้าผู้ป่วย  6,974.00  6,974.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสทีม กรุ๊ป 2019 จ ากัด บริษัท เอสทีม กรุ๊ป 2019 จ ากดั ราคาต่ าสุด 1/8/2565
59 Notebook ประมวลผล CPU8 แกรน4 คอร์ความเร็วสูงสุด  44,000.00  44,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุดรไอท.ีเซ็นเตอร์ หจก.อุดรไอท.ีเซ็นเตอร์ ราคาต่ าสุด 1/8/2565
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4.2GHzL3 8 MB DDR4 8 GB , หนว่ยเกบ็ข้อมูลแบบSSD 256,

จอภาพขนาด 14 นิ ว ความละเอยีด 1366*768 Pixel มชี่องเชื่อม

ต่อUSB 2.0 และ 3.0 จ านวน 3 ช่อง , มชี่อง HDMI 1 ช่อง มชี่อง

เชื่อมต่อLan 10/100/1000 1 ช่อง
60 เคร่ือง All in one ประมวลผล หนว่ยประมวลผลความเร็วสูงสุด  23,000.00  23,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุดรไอท.ีเซ็นเตอร์ หจก.อุดรไอท.ีเซ็นเตอร์ ราคาต่ าสุด 1/8/2565

4.2 GHz 6 คอร์ 12 แกน CacheMemory 8 MB มีหน่วยความ

จ าหลัก DDR4 8 GB หน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด Solid State Drivre

256 GB จอภาพความละเอียด 1920*1080 FHD ขนาด 23 นิ ว

ช่องเชื่อมต่อ แบบ USB 3.1 และ 2.0*5 ช่อง มีแป้นพมิพแ์ละเม้าส์

ช่องเชื่อมต่อเครือข่าย Network Interface แบบ 10/100/1000

Base-T จ านวน 1 ช่อง สามารถใช้งานWifi (IEE 802.11 ac) และ

Bluetooth, มี DVD Writer
61 นีดเดิ ลโฮลเดอร์ Hegar 16 ซม.  12,500.00  12,500.00 เฉพาะเจาะจง พี เอส เอ อินเตอร์ไลฟ์ จ ากัด พี เอส เอ อินเตอร์ไลฟ์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 1/8/2565
62 แอลลิส ทิชชู ฟอร์เซ็บ 15 ซม.  12,500.00  12,500.00 เฉพาะเจาะจง พี เอส เอ อินเตอร์ไลฟ์ จ ากัด พี เอส เอ อินเตอร์ไลฟ์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 1/8/2565
63 ด้ามมีดผ่าตัด No.3  4,500.00  4,500.00 เฉพาะเจาะจง พี เอส เอ อินเตอร์ไลฟ์ จ ากัด พี เอส เอ อินเตอร์ไลฟ์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 1/8/2565
64 ฟอร์เซ็บ ไม่มีเขี ยว 20 ซม.  8,500.00  8,500.00 เฉพาะเจาะจง พี เอส เอ อินเตอร์ไลฟ์ จ ากัด พี เอส เอ อินเตอร์ไลฟ์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 1/8/2565
65 เช่าเคร่ืองแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นดิจิตอล พร้อมระบบจัดเกบ็  40,000.00  40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทจีีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส์ บริษทั ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส์ ราคาต่ าสุด 1/8/2565

และกระจายภาพทางการแพทยแ์บบดิจติอล (PACS)

66 เช็คระบบ ล้างแอร์พร้อมเติมน  ายาแอร์ R134a (รถรีเฟอร์ 4 คัน  18,500.00  18,500.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต่ าสุด 1/8/2565
,รถตู้ 12 ทีน่ั่ง)

67 เช็คระบบ ล้างแอร์พร้อมเติมน  ายาแอร์ R134a (รถเชฟ 4 ประตู  9,200.00  9,200.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต่ าสุด 1/8/2565
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,ทันตะ,PCU,ด า,เทา)
68 เปล่ียนพริ นเตอร์แอร์  5,625.00  5,625.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต่ าสุด 1/8/2565
69 เปล่ียนฟรีปัม้  500.00  500.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต่ าสุด 1/8/2565
70 ซ่อมแซมต่อระบบประปาใหม ่ภายนอก ภายใน และรอบบ้าน  7,500.00  7,500.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต่ าสุด 1/8/2565

เปล่ียนสายฉีดช าระ ฝักบัวอาบน  า ก๊อกน  า อุปกรณ์ 

พร้อมค่าแรงติดตั ง
71 สีน  ารองพื นปูน  7,200.00  7,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 1/8/2565
72 สีน  าทาภายใน  5,400.00  5,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 1/8/2565
73 สีน  าทาภายนอก  3,600.00  3,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 1/8/2565
74 กระเบื องพื น+ผนัง  9,945.00  9,945.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 1/8/2565
75 อ่างล้างหน้า+ขา  4,800.00  4,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 1/8/2565
76 ชักโครก  10,500.00  10,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 1/8/2565
77 ฝักบัว  900.00  900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 1/8/2565
78 สายฉีดช าระ  900.00  900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 1/8/2565
79 กระจก  1,350.00  1,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 1/8/2565
80 เหล็กกล่อง 4*2 ชุบ  20,850.00  20,850.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 1/8/2565
81 บล๊อกกันสาด  1,200.00  1,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 1/8/2565
82 ลูกกลิ งทาสี  900.00  900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 1/8/2565
83 แปรงทาสี 2"  200.00  200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 1/8/2565
84 ปูนอินทรีย์เพชร  15,000.00  15,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 1/8/2565
85 สายไฟ 2*1.5  1,200.00  1,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 1/8/2565
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86 สายไฟ 2*2.5  1,700.00  1,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 1/8/2565
87 สายไฟ 1*1.5  900.00  900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 1/8/2565
88 แท่งกราวค์  180.00  180.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 1/8/2565
89 อิฐบล๊อก  7,000.00  7,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 1/8/2565
90 ประตู UPVC 80*200  3,900.00  3,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 1/8/2565
91 กล่องลอย+ฝา  1,000.00  1,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 1/8/2565
92 ปล๊ักกราวค์คู่  1,400.00  1,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 1/8/2565
93 สวิทซ์  250.00  250.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 1/8/2565
94 พัดลมดูดอากาศ  3,300.00  3,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 1/8/2565
95 โคมไฟรางคู่  1,200.00  1,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 1/8/2565
96 หลอดไฟ LED  2,090.00  2,090.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 1/8/2565
97 เทปพันสายไฟ  60.00  60.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 1/8/2565
98 แล๊คไฟ 2 ช่อง  280.00  280.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 1/8/2565
99 หน้าต่างอลูมิเนียม  72,000.00  72,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 1/8/2565
100 เหล็กกล่อง 3*1½ ชุบ  9,500.00  9,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 1/8/2565
101 ทรายโขง  5,500.00  5,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 1/8/2565
102 ปูนเสือ  7,500.00  7,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 1/8/2565
103 งานหินขัด  58,500.00  58,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 1/8/2565
104 งานฝ้าเพดาน  44,000.00  44,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 1/8/2565
105 หิน 3/4  15,000.00  15,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 1/8/2565
106 ปูนนกเขียว  7,500.00  7,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 1/8/2565
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107 เหล็กกล่อง 2*1 ชุบ  15,000.00  15,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 1/8/2565
108 เหล็กเส้น 12 mm.  9,300.00  9,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 1/8/2565
109 ค่าแรง  85,000.00  85,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 1/8/2565
110 นาฬิกาแขวนผนัง SEIKO 16 นิ ว  4,500.00  4,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟศิ ซัพพลาย หจก.เดอะ วนั ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 1/8/2565
111 เปล่ียนคอยส์ร้อนทั งชุด พร้อมต่อทอ่ระบบแว็คเติมน  ายาแอร์  9,500.00  9,500.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต่ าสุด 1/8/2565

R22 (ห้องทันตกรรม)
112 เดินระบบไฟฟ้าแบบร้อยท่อขนาดสาย 2*4 พร้อมเข้าระบบ  5,500.00  5,500.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต่ าสุด 1/8/2565

(ห้องทันตกรรม)
113 ล้างแอร์ (ห้องพักแพทย)์  600.00  600.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต่ าสุด 1/8/2565
114 ถุงพลาสติกด าขนาด 30*40  99,000.00  99,000.00 เฉพาะเจาะจง เอ็น เค 168 เอ็น เค 168 ราคาต่ าสุด 1/8/2565
115 ถุงพลาสติกด าขนาด 30*40  99,000.00  99,000.00 เฉพาะเจาะจง ฟินิกซ์ ซัพพลาย ฟินิกซ์ ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 1/8/2565
116 เช่าเคร่ืองแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นดิจิตอล พร้อมระบบจัดเกบ็  40,000.00  40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทจีีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส์ บริษทั ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส์ ราคาต่ าสุด 5/8/2565

และกระจายภาพทางการแพทยแ์บบดิจติอล (PACS) เฉพาะเจาะจง
117 ใบมีดตัดหญ้า  660.00  660.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เจริญยนต์ ร้าน ว.เจริญยนต์ ราคาต่ าสุด 8/8/2565
118 2 ที  180.00  180.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เจริญยนต์ ร้าน ว.เจริญยนต์ ราคาต่ าสุด 8/8/2565
119 กล่องโฟมขนาด 5 กก.  2,200.00  2,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประนิดา ร้านประนิดา ราคาต่ าสุด 8/8/2565
120 น  ายาซักผ้าสี 3.8 ลิตร Work UP  33,000.00  33,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟศิ ซัพพลาย หจก.เดอะ วนั ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 8/8/2565
121 เปล่ียนน  ามันเคร่ืองพร้อมกรองเคร่ือง  1,850.00  1,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมัยหม้อน  า ร้านสมัยหม้อน  า ราคาต่ าสุด 8/8/2565
122 เปล่ียนกรองดีเซล  750.00  750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมัยหม้อน  า ร้านสมัยหม้อน  า ราคาต่ าสุด 8/8/2565
123 ถุงพลาสติกสีด า ขนาด 18x24  99,000.00  99,000.00 เฉพาะเจาะจง บีริช เทรดดิ ง บีริช เทรดดิ ง ราคาต่ าสุด 9/8/2565
124 ถุงพลาสติกสีด า ขนาด 18x24  99,000.00  99,000.00 เฉพาะเจาะจง เอ็น เค 168 เอ็น เค 168 ราคาต่ าสุด 9/8/2565
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125 ค่าอาหารประจ าเดือน มิถุนายน 2565  89,670.00  89,670.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลวังสามหมอ โรงพยาบาลวังสามหมอ ราคาต่ าสุด 9/8/2565
126 ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุีม่ีภาวะพึง่พงิ (care giver)  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง นางสมคิด ขัติยะวงค์ นางสมคิด ขัติยะวงค์ ราคาต่ าสุด 9/8/2565
127 ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุีม่ีภาวะพึง่พงิ (care giver)  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง นางจันทร์ จ่าบุญ นางจันทร์ จ่าบุญ ราคาต่ าสุด 9/8/2565
128 ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุีม่ีภาวะพึง่พงิ (care giver)  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุลัยวรรณ  จันอ่อน นางสาวอุลัยวรรณ  จันอ่อน ราคาต่ าสุด 9/8/2565
129 ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุีม่ีภาวะพึง่พงิ (care giver)  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอริษา ขติัยะวงค์ นางสาวอริษา ขัติยะวงค์ ราคาต่ าสุด 9/8/2565
130 ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุีม่ีภาวะพึง่พงิ (care giver)  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณา เรืองโพน นางวรรณา เรืองโพน ราคาต่ าสุด 9/8/2565
131 ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุีม่ีภาวะพึง่พงิ (care giver)  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง นางทองเล่ือน ถ าวาปี นางทองเล่ือน ถ าวาปี ราคาต่ าสุด 9/8/2565
132 ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุีม่ีภาวะพึง่พงิ (care giver)  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง นางสมพร ล้วนวิเศษ นางสมพร ล้วนวเิศษ ราคาต่ าสุด 9/8/2565
133 ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุีม่ีภาวะพึง่พงิ (care giver)  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง นางสมคิด ขัติยะวงค์ นางสมคิด ขัติยะวงค์ ราคาต่ าสุด 9/8/2565
134 ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุีม่ีภาวะพึง่พงิ (care giver)  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา เหนือกาฬสินธุ์ นางสาววาสนา เหนือกาฬสินธุ์ ราคาต่ าสุด 9/8/2565
135 ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุีม่ีภาวะพึง่พงิ (care giver)  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง นางบังอร ใสศรัทธา นางบังอร ใสศรัทธา ราคาต่ าสุด 9/8/2565
136 ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุีม่ีภาวะพึง่พงิ (care giver)  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง นางก้านก่อง โสมล นางก้านก่อง โสมล ราคาต่ าสุด 9/8/2565
137 ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุีม่ีภาวะพึง่พงิ (care giver)  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณี จันทร์เทพ นางสาวมณี จันทร์เทพ ราคาต่ าสุด 9/8/2565
138 ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุีม่ีภาวะพึง่พงิ (care giver)  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง นายไชยเชษฐ์ บุญเกิด นายไชยเชษฐ์ บุญเกิด ราคาต่ าสุด 9/8/2565
139 ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุีม่ีภาวะพึง่พงิ (care giver)  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอริษา ขติัยะวงค์ นางสาวอริษา ขัติยะวงค์ ราคาต่ าสุด 9/8/2565
140 ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุีม่ีภาวะพึง่พงิ (care giver)  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง นางสงกรานต์ บุญจันทร์ นางสงกรานต์ บุญจันทร์ ราคาต่ าสุด 9/8/2565
141 ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุีม่ีภาวะพึง่พงิ (care giver)  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง นายแว่น ชัยประโคม นายแวน่ ชัยประโคม ราคาต่ าสุด 9/8/2565
142 ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุีม่ีภาวะพึง่พงิ (care giver)  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง นางค าผอง พรหมภักดี นางค าผอง พรหมภักดี ราคาต่ าสุด 9/8/2565
143 ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุีม่ีภาวะพึง่พงิ (care giver)  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง นายวันชัย ใสศรัทธา นายวันชัย ใสศรัทธา ราคาต่ าสุด 9/8/2565
144 ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายทุีม่ีภาวะพึง่พงิ (care giver)  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง นางแดงต้อย ชัยประโคม นางแดงต้อย ชยัประโคม ราคาต่ าสุด 9/8/2565
145 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม, อาหารกลางวัน  9,000.00  9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางแดงต้อย ชัยประโคม นางแดงต้อย ชยัประโคม ราคาต่ าสุด 9/8/2565
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**โครงการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนางาน เฉพาะเจาะจง
สร้างเสริมภมูคุ้ิมกนัโรคของเด็กอายตุ่ ากวา่ 5 ป ีครั งที ่1 เฉพาะเจาะจง
เพื่อพัฒนาสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรควัคซีนชนิด เด็ก 0-5 ปี เฉพาะเจาะจง

146 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม, อาหารกลางวัน  9,000.00  9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณี จันทร์เทพ นางสาวมณี จันทร์เทพ ราคาต่ าสุด 9/8/2565
**โครงการประชมุคณะกรรมการด าเนนิงานพฒันาสร้าง เฉพาะเจาะจง
เสริมภมูคุ้ิมกนัโรควัคซีนโควิด 19 ของประชาชนอาย ุ18 ปีขึ นไป เฉพาะเจาะจง

147 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม, อาหารกลางวัน  5,400.00  5,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณี จันทร์เทพ นางสาวมณี จันทร์เทพ ราคาต่ าสุด 9/8/2565
**โครงการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาสร้างเสริมภูมิคุ้มกนั เฉพาะเจาะจง
โรควคัซีนโควดิ 19 ของประชาชนอาย ุ18 ปีขึ นไป ครั งที4่ เฉพาะเจาะจง

148 ระบบปอ้งกนั Network security พร้อม Firwall  430,000.00  430,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.ดี.คอมพิวเตอร์ จ ากัด บริษัท บ.ีดี.คอมพิวเตอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 9/8/2565
Firewall Fortinet FG-200F 24x7 FortiCare plus เฉพาะเจาะจง
plus Appplication เฉพาะเจาะจง
มีระบบโซลูชันที่มีความสามารถไฟร์วอลล์รุ่น (NGFW) เฉพาะเจาะจง
ส าหรับองค์กรณ์ขนาดกลาง ป้องกยัภัยคุกคามทางไซเบอร์ เฉพาะเจาะจง
ด้วยการเร่งความเร็ว sytemon-a-chip และ SD-WAN เฉพาะเจาะจง
ที่ปลอดภยัระดับชั นน าของอตุสาหกรรมในรูปแบบที่เรียบง่าย เฉพาะเจาะจง
พร้อมอัพเดทระบบ และดูแล 3 ปี จากเจ้าของโปรดัก เฉพาะเจาะจง

149 Catalyst 9300 24-port data only,Network Essentials01HO  98,000.00  98,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.ดี.คอมพิวเตอร์ จ ากัด บริษัท บ.ีดี.คอมพิวเตอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 9/8/2565
* Catalyst 9300 24-port data only,Network Essentials เฉพาะเจาะจง
* C9300 Network Essentials, 24-port license,Cisco Catalyst เฉพาะเจาะจง
9300 XE 17.5 UNIVERSAL เฉพาะเจาะจง
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* 350W AC 80+ platinum Config 1 Power Supply,North เฉพาะเจาะจง
 America AC Type A Power Cable เฉพาะเจาะจง

150 C9300 DNA Essentials, 24-port 3 Year Term License01HO  15,700.00  15,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.ดี.คอมพิวเตอร์ จ ากัด บริษัท บ.ีดี.คอมพิวเตอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 9/8/2565
* Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device เฉพาะเจาะจง
deployment เฉพาะเจาะจง

151 Catalyst 9300 8x10 GB Network Module, spare  51,000.00  51,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.ดี.คอมพิวเตอร์ จ ากัด บริษัท บ.ีดี.คอมพิวเตอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 9/8/2565
152 350W AC 80+ platinum Config 1 Power Supply Spare  15,700.00  15,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.ดี.คอมพิวเตอร์ จ ากัด บริษัท บ.ีดี.คอมพิวเตอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 9/8/2565
153 SNTC-8X5XNBD Catalyst 9300 24-port data only,  39,000.00  39,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.ดี.คอมพิวเตอร์ จ ากัด บริษัท บ.ีดี.คอมพิวเตอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 9/8/2565

Network / 3 ปี
154 Path Cosd  4,000.00  4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.ดี.คอมพิวเตอร์ จ ากัด บริษัท บ.ีดี.คอมพิวเตอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 9/8/2565
155 ออกซิเจนเหลว  105,786.00  105,786.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไคนีติคส์ แอคเซ่ียม จ ากัด บริษทั ไคนีติคส์ แอคเซ่ียม จ ากัด ราคาต่ าสุด 10/8/2565
156 ประตูน  าทองเหลือง  195.00  195.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 10/8/2565
157 โซดาไฟ  190.00  190.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 10/8/2565
158 วาล์วฝักบัวทองเหลือง  450.00  450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 10/8/2565
159 เทปพันเกลียว  20.00  20.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 10/8/2565
160 ก๊อกน  า ¾ ซันวา  235.00  235.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 10/8/2565
161 สายน  าดี 32" เหล็กถึก  190.00  190.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 10/8/2565
162 มินิวาล์ว ½ ทองเหลือง  390.00  390.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 10/8/2565
163 กุญแจทองเหลือง 450-40  450.00  450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 10/8/2565
164 ลูกบิด ISOU  1,800.00  1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 10/8/2565
165 น๊อต 3/8*1½  360.00  360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 10/8/2565
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166 ก๊อกอ่างล้างจาน วีก้า  3,960.00  3,960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 10/8/2565
167 ชแลง  590.00  590.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 10/8/2565
168 ลวดด า  270.00  270.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 10/8/2565
169 ลูกลอยชักโครก  495.00  495.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 10/8/2565
170 กาวท่อน  าไทย 250 กรัม  250.00  250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 10/8/2565
171 ข้องอเกลียวใน ½  15.00  15.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 10/8/2565
172 ก๊อกน  า ½ ซันวา  1,440.00  1,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 10/8/2565
173 ต่อตรง ½  150.00  150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 10/8/2565
174 ก๊อกอ่างล้างหน้า  1,800.00  1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 10/8/2565
175 สายฉีดช าระ วีก้า  900.00  900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 10/8/2565
176 สายน  าดี เหล็กถึก  950.00  950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 10/8/2565
177 โต๊ะลายไม้  7,800.00  7,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 10/8/2565
178 ข้องอ ½  120.00  120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 10/8/2565
179 สามทาง ½  75.00  75.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 10/8/2565
180 ก๊อกปัสวะชาย  1,500.00  1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 10/8/2565
181 ลดกลม 3*1½  120.00  120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 10/8/2565
182 ข้องอ 1½  25.00  25.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 10/8/2565
183 ลดกลม 2*1½  35.00  35.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 10/8/2565
184 ข้องอ 2"  35.00  35.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 10/8/2565
185 กาวท่อน  าไทย 100 กรัม  95.00  95.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 10/8/2565
186 ข้องอ 1"  75.00  75.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 10/8/2565
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187 ต่อตรง 1"  75.00  75.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 10/8/2565
188 สายน  าทิ ง  310.00  310.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 10/8/2565
189 อมยิ มเจียร์เหล็ก  160.00  160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ร้านสหมิตรก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 10/8/2565
190 ค่าจ้างถ่ายเอกสารประจ าเดือน กรกฎาคม 2565  19,480.50  19,480.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.ดี.คอมพิวเตอร์ จ ากัด บริษัท บ.ีดี.คอมพิวเตอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 10/8/2565
191 Power Supply Neolution 700 W  5,000.00  5,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุดรไอท.ีเซ็นเตอร์ หจก.อุดรไอท.ีเซ็นเตอร์ ราคาต่ าสุด 10/8/2565
192 น  าด่ืมทริปเปิล ชนิดถ้วย 220ml.  14,000.00  14,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัชวีร์ ร้านชัชวีร์ ราคาต่ าสุด 10/8/2565
193 กระเบื องปูพื น  12,870.00  12,870.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 11/8/2565
194 ทราย  11,000.00  11,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 11/8/2565
195 หิน ¾  13,000.00  13,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 11/8/2565
196 ปูนอินทรีเพชร  19,200.00  19,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 11/8/2565
197 ปูนอินทรีเขียว  4,200.00  4,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 11/8/2565
198 ประตูกระจกอลูมิเนียม  30,000.00  30,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 11/8/2565
199 ประตูบานเล่ือน+หน้าต่าง  16,000.00  16,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 11/8/2565
200 มุ้งลวดบานเล่ือน  10,800.00  10,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 11/8/2565
201 มุ้งลวดปิดตาย  2,400.00  2,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 11/8/2565
202 ปูนยาแนว  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 11/8/2565
203 ไวร์เมช 20+20+4mm.  7,600.00  7,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 11/8/2565
204 อ่างซิ งค์ขาตั ง+อุปกรณ์  4,500.00  4,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 11/8/2565
205 งานทรายขึ นทางลาด  8,000.00  8,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 11/8/2565
206 ซ่อมแซมหินขัดลงแว๊ก  59,800.00  59,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 11/8/2565
207 เหล็กกล่อง 3x1½  14,850.00  14,850.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 11/8/2565
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208 สีรองพื นปูน  5,400.00  5,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 11/8/2565
209 สีพื นภายนอก  5,400.00  5,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 11/8/2565
210 สกิมโค้ทกันซึม  2,500.00  2,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 11/8/2565
211 ลวดเชื่อม 2.6 mm.  540.00  540.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 11/8/2565
212 ใบเจีย 4"  240.00  240.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 11/8/2565
213 รางน  า UPC 11 เมตร  6,000.00  6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 11/8/2565
214 ทรายโขง  11,000.00  11,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 11/8/2565
215 หิน ¾  6,500.00  6,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 11/8/2565
216 .สีทาฝ้าเพดานด้าน  7,200.00  7,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 11/8/2565
217 เหล็กกล่อง 2x1 ชุบ  7,500.00  7,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 11/8/2565
218 เหล็กกล่อง 4x2 "  15,900.00  15,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 11/8/2565
219 ลูกกลิ งทาสี 10"  400.00  400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 11/8/2565
220 แปรงทาสี 2"  200.00  200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 11/8/2565
221 กระดาษทราย  100.00  100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 11/8/2565
222 ใบตัด 4"  250.00  250.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 11/8/2565
223 ใบตัด 14"  700.00  700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 11/8/2565
224 ปูนเสือ  3,200.00  3,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 11/8/2565
225 ฟองน  า  210.00  210.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 11/8/2565
226 สายเมนด า 16 มิล  1,350.00  1,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 11/8/2565
227 ค่าแรง  117,268.00  117,268.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สามหมอสันติวงศ์ หจก.สามหมอสันติวงศ์ ราคาต่ าสุด 11/8/2565

**จา้งเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่และบา้นพกั ราคาต่ าสุด



วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก วันทีท่ าสัญญา
ซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง เสนอราคา (โดยสังเขป)

ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

228 ซ่อมประตูเปล่ียนลูกบิด บ้านพกัหมอบอล  1,300.00  1,300.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จนัดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต่ าสุด 11/8/2565
229 ซ่อมระบบน  าเสียและเพดาน บ้านพกัหมอบอล  1,500.00  1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จนัดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต่ าสุด 11/8/2565
230 เปล่ียนประตูวงกบห้องน  า บ้านพกัสายฝน  5,500.00  5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จนัดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต่ าสุด 11/8/2565
231 ซ่อมเปล่ียนอุปกรณ์ท่อระบายน  าเสียหลังตึก ก.  5,200.00  5,200.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จนัดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต่ าสุด 11/8/2565
232 เปล่ียนชักโครกพร้อมอุปกรณ์ตึก ก.  21,600.00  21,600.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จนัดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต่ าสุด 11/8/2565
233 เปล่ียนประตูบ้านทีช่ ารุด พร้อมอุปกรณ์  6,500.00  6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จนัดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต่ าสุด 11/8/2565
234 ซ่อมเปล่ียนท่อระบายบ่อบ าบัดหลังแฟลต คุณวรีะ โพธิ์บาย  2,200.00  2,200.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จนัดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต่ าสุด 11/8/2565

พร้อมอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จนัดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต่ าสุด 11/8/2565
235 ซ่อมเปล่ียนอปุกรณ์หลังคาที่ร่ัว ตึกแพทยแ์ผนไทย  5,500.00  5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จนัดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต่ าสุด 11/8/2565
236 ท าความสะอาดตึกแพทย์แผนไทย  2,500.00  2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จนัดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต่ าสุด 11/8/2565

**จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานทีแ่ละ 

บ้านพัก ตึก PCU และอาคารเรียนรู้
237 ซ่อมแซมโครงหลังคาทีล้่างมือ  2,800.00  2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จนัดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต่ าสุด 11/8/2565
238 ติดตั งกระจก 3 ชิ น  4,800.00  4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จนัดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต่ าสุด 11/8/2565
239 ติดตั งอ่างล้างมือเซรามิกพร้อมอุปกรณ์  10,500.00  10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จนัดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต่ าสุด 11/8/2565
240 ติดตั งก๊อกโค้งสแตนเลสแท้  2,850.00  2,850.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จนัดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต่ าสุด 11/8/2565
241 ซ่อมเปล่ียนกระเบื องหลังคาที่ช ารุด ตึก PCU  7,700.00  7,700.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จนัดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต่ าสุด 11/8/2565
242 ซ่อมเปล่ียนเชิงชายหลังคาตึก PCU  3,800.00  3,800.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จนัดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต่ าสุด 11/8/2565
243 เปล่ียนล้อเล่ือนประตูอาคารเรียนรู้  2,500.00  2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จนัดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต่ าสุด 11/8/2565
244 ล้างขัดท าความสะอาดถนนทางเดินหน้าตึก PCU  1,500.00  1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จนัดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต่ าสุด 11/8/2565

**จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่และบ้านพัก 



วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก วันทีท่ าสัญญา
ซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง เสนอราคา (โดยสังเขป)

ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

คุณณัฐภิรมย ์ชาลีเขยีว คุณเชษฐ์ธวัท เศวตวงค์

245 รื อถอนเปล่ียนกระเบื องหลังคา  5,400.00  5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จนัดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต่ าสุด 11/8/2565
246 เทพื นหน้าบ้าน  29,250.00  29,250.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จนัดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต่ าสุด 11/8/2565
247 รื อถอนกระเบื องหลังคาเกา่ทีแ่ตกร้าวและมงุกระเบื องใหม ่หลังคา  9,240.00  9,240.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จนัดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต่ าสุด 11/8/2565

ชั น2 ห้องประชุมชาววัง เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จนัดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต่ าสุด 11/8/2565
248 รื อถอนเพดานหอ้งน  า หอ้งประชุมชั น2 และติดตั งเพดานใหม่  6,720.00  6,720.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จนัดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต่ าสุด 11/8/2565

**จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่และบ้านพัก 

คุณเมทวี ศรีอุดร
249 ติดตั งหน้าต่างบานเล่ือน 3 บาน  7,500.00  7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จนัดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต่ าสุด 11/8/2565
250 ติดตั งหน้าต่างบานเล่ือน 2 บาน  6,000.00  6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จนัดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต่ าสุด 11/8/2565
251 ติดตั งอ่างล้างจานสแตนเลสแบบก่อปูน  13,500.00  13,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จนัดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต่ าสุด 11/8/2565
252 ทาสี  11,400.00  11,400.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จนัดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต่ าสุด 11/8/2565
253 เหล็กดัดหน้าต่าง 110x130 cm.  2,800.00  2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จนัดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต่ าสุด 11/8/2565
254 ซ่อมต่อเติมระบบประปา  4,500.00  4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จนัดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต่ าสุด 11/8/2565
255 งานติดตั งระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์  4,200.00  4,200.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จนัดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต่ าสุด 11/8/2565

**จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่และบ้านพัก 

คุณเมทวี ศรีอุดร
256 ตั งเสาท าโครงหลังคาเหล็กมุงเมทัลซีส  22,100.00  22,100.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จนัดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต่ าสุด 11/8/2565
257 เทคาน  4,550.00  4,550.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จนัดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต่ าสุด 11/8/2565
258 เทพื นคอนกรีต  5,600.00  5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จนัดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต่ าสุด 11/8/2565
259 ก่อฉาบ  23,400.00  23,400.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จนัดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต่ าสุด 11/8/2565



วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก วันทีท่ าสัญญา
ซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง เสนอราคา (โดยสังเขป)

ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

260 ปูกระเบื อง  13,600.00  13,600.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จนัดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต่ าสุด 11/8/2565
**จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่และบ้านพัก 

คุณกมลฉันท ์อึ่งมณีประเสริฐ คุณสุมาลี ราชวงค์

261 ซ่อมเปล่ียนอุปกรณ์ประปา  850.00  850.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จนัดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต่ าสุด 11/8/2565
262 ติดตั งไฟพร้อมอุปกรณ์  4,800.00  4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จนัดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต่ าสุด 11/8/2565
263 เปล่ียนประตูไม้เนื อแข็ง พร้อมอุปกรณ์  7,500.00  7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จนัดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต่ าสุด 11/8/2565
264 ตัดต้นไม้หน้าบ้านและหลังบ้าน  5,500.00  5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จนัดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต่ าสุด 11/8/2565
265 เปล่ียนประตูวงกบซิงค์น  าบานคู่ ตึก PCU  7,600.00  7,600.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จนัดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต่ าสุด 11/8/2565

**จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่และบ้านพัก 

คุณกมลฉันท ์อึ่งมณีประเสริฐ คุณสุมาลี ราชวงค์

266 ตั งเสาท าโครงหลังคาเหล็กมุงด้วยเมทัลซิส  72,800.00  72,800.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จนัดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต่ าสุด 11/8/2565
267 เทพื นคอนกรีตหน้าบ้าน  23,400.00  23,400.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จนัดาวาปี นายธรณินทร์ จนัดาวาปี ราคาต่ าสุด 11/8/2565
268 เคร่ืองชั่งน  าหนักเด็กทารกพร้อมวัดส่วนสูง รุ่น ACS-20B  7,500.00  7,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไวเทิล ซายน์ เมดิคอล จ ากดั หจก.ไวเทิล ซายน์ เมดิคอล จ ากดั ราคาต่ าสุด 16/8/2565
269 เคร่ืองชั่งน  าหนกัเด็กทารกพร้อมวัดส่วนสูง รุ่น EB-20  4,500.00  4,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ว ีแคร์ เมดไลน์ จ ากดั หจก.วี แคร์ เมดไลน์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 16/8/2565
270 เคร่ืองชั่งน  าหนักเด็กทารกพร้อมวัดส่วนสูง รุ่น EW-20  20,000.00  20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เอส เอ อนิเตอร์ไลฟ์ จ ากดั บริษัท พี เอส เอ อนิเตอร์ไลฟ์ จ ากดั ราคาต่ าสุด 16/8/2565
271 ไกด์เอนโด no.M "Protex"  9,600.00  9,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย.ูเอม็.แอล. ซัพพลาย หจก.ยู.เอ็ม.แอล. ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 16/8/2565
272 ไกด์เอนโด no.L "Protex"  9,600.00  9,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย.ูเอม็.แอล. ซัพพลาย หจก.ยู.เอ็ม.แอล. ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 16/8/2565
273 ลูกสูบยางแดง เบอร์ 1  2,700.00  2,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย.ูเอม็.แอล. ซัพพลาย หจก.ยู.เอ็ม.แอล. ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 16/8/2565
274 Tooth forcep 14 cm ปากี  1,800.00  1,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย.ูเอม็.แอล. ซัพพลาย หจก.ยู.เอ็ม.แอล. ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 16/8/2565
275 Non-tooth forcep 14 cm ปากี  1,700.00  1,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย.ูเอม็.แอล. ซัพพลาย หจก.ยู.เอ็ม.แอล. ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 16/8/2565
276 กระดาษของเคร่ืองวดัความดันสอดแขน ยีห่อ้ OMRON  8,000.00  8,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย.ูเอม็.แอล. ซัพพลาย หจก.ยู.เอ็ม.แอล. ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 16/8/2565
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277 Red Dot foam 50/ห่อ "3M"  24,000.00  24,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย.ูเอม็.แอล. ซัพพลาย หจก.ยู.เอ็ม.แอล. ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 16/8/2565
278 กระดาษ NST for Star5000F ขนาด 152 x90 mmx 150 pcs  5,800.00  5,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย.ูเอม็.แอล. ซัพพลาย หจก.ยู.เอ็ม.แอล. ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 16/8/2565
279 กระดาษอลัตร้าซาวด์ "Sony" รุ่น UPP-110S  44,500.00  44,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย.ูเอม็.แอล. ซัพพลาย หจก.ยู.เอ็ม.แอล. ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 16/8/2565
280 เคร่ืองควบคุมการให้สารละลายผ่านกระบอกฉีดยาขนาดเล็ก  87,000.00  87,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย.ูเอม็.แอล. ซัพพลาย หจก.ยู.เอ็ม.แอล. ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 16/8/2565

SyringDiver ยีห่อ้ Micrel รุ่น Thalapump20 ประเทศกรีซ

281 ถาดหลุมท าแผล สแตนเลส  14,000.00  14,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย.ูเอม็.แอล. ซัพพลาย หจก.ยู.เอ็ม.แอล. ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 16/8/2565
282 Tooth forcep 14.5 cm เยอรมัน  24,500.00  24,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย.ูเอม็.แอล. ซัพพลาย หจก.ยู.เอ็ม.แอล. ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 16/8/2565
283 Non-tooth forcep 14.5 cm เยอรมัน  23,500.00  23,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย.ูเอม็.แอล. ซัพพลาย หจก.ยู.เอ็ม.แอล. ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 16/8/2565
284 Mask ส าหรับเจาะคอ  9,000.00  9,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย.ูเอม็.แอล. ซัพพลาย หจก.ยู.เอ็ม.แอล. ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 16/8/2565
285 ข้อต่อซัคชั่นแบบคอนโทรล  5,000.00  5,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย.ูเอม็.แอล. ซัพพลาย หจก.ยู.เอ็ม.แอล. ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 16/8/2565
286 สาย Oxygen เด็ก  1,300.00  1,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย.ูเอม็.แอล. ซัพพลาย หจก.ยู.เอ็ม.แอล. ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 16/8/2565
287 ใบน าส่งผู้ป่วยคอมพิวเตอร์ พิมพ์  96,000.00  96,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้าง เอส บี เทรดดิ ง ห้าง เอส บี เทรดดิ ง ราคาต่ าสุด 16/8/2565
288 ใบน าส่งผู้ป่วยคอมพิวเตอร์ พิมพ์  96,000.00  96,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส จี เทรดดิ ง หจก. เอส จี เทรดดิ ง ราคาต่ าสุด 16/8/2565
289 ตลับหมึก DRUM BROTHER DR263CL FOR COLOR LASER 18K  23,750.00  23,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ.ีดี.คอมพวิเตอร์ บริษัท บี.ดี.คอมพิวเตอร์ ราคาต่ าสุด 16/8/2565

DRUM ORI BROTHER DR-263CL
290 ซ่อมร่ัว เชื่อมต่อท่อแอร์ พร้อมชาร์ตเติมน  ายา R32 (ห้องยา)  6,000.00  6,000.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต่ าสุด 18/8/2565
291 เปล่ียนแฟนคอยส์ ขนาด 18000 BTU ชาร์ตเติมน  ายา R22  6,800.00  6,800.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต่ าสุด 18/8/2565
292 ล้างแอร์ (ห้องพักหัวหน้าห้องคลอด)  600.00  600.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต่ าสุด 18/8/2565
293 ป้ายไวนิล ขนาด 3x8 เมตร  4,300.00  4,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นอิงค์เจ็ท ร้านต้นอิงค์เจ็ท ราคาต่ าสุด 18/8/2565

*โครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชแบบบูรณาการและการพฒันาศักยภาพ

เครือข่ายชุมชน ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช*
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294 จัดท าคู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชทีบ่้าน  11,400.00  11,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสกุลใหม่ ร้านสกุลใหม่ ราคาต่ าสุด 18/8/2565
*โครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชแบบบูรณาการและการพฒันาศักยภาพ

เครือข่ายชุมชน ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช*
295 ค่าอาหารประจ าเดือน กรกฎาคม 2565  82,880.00  82,880.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลวังสามหมอ โรงพยาบาลวังสามหมอ ราคาต่ าสุด 19/8/2565
296 ผ้าม่านประตู กว้าง 2x สูง 1.50 เมตร  1,350.00  1,350.00 เฉพาะเจาะจง ภาทรัพย์ผ้าม่าน ภาทรัพย์ผ้าม่าน ราคาต่ าสุด 19/8/2565
297 ผ้าม่านหน้าต่าง กว้าง 2.10x สูง 1.25 เมตร  2,300.00  2,300.00 เฉพาะเจาะจง ภาทรัพย์ผ้าม่าน ภาทรัพย์ผ้าม่าน ราคาต่ าสุด 19/8/2565
298 ผ้าม่านหน้าต่าง กว้าง 2x สูง 1.25 เมตร  1,050.00  1,050.00 เฉพาะเจาะจง ภาทรัพย์ผ้าม่าน ภาทรัพย์ผ้าม่าน ราคาต่ าสุด 19/8/2565
299 ผ้าม่านหน้าต่าง กว้าง 1x สูง 1.25 เมตร  550.00  550.00 เฉพาะเจาะจง ภาทรัพย์ผ้าม่าน ภาทรัพย์ผ้าม่าน ราคาต่ าสุด 19/8/2565
300 ผ้าฟาง  2,880.00  2,880.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปพน ร้านปพน ราคาต่ าสุด 19/8/2565
301 ลวด  50.00  50.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปพน ร้านปพน ราคาต่ าสุด 19/8/2565
302 อวนโปลี (ตาข่าย)  3,820.00  3,820.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปพน ร้านปพน ราคาต่ าสุด 19/8/2565
303 กระโถนเคลือบ  1,350.00  1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปพน ร้านปพน ราคาต่ าสุด 19/8/2565
304 ผ้าเขียวตรานกยูง  450.00  450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปพน ร้านปพน ราคาต่ าสุด 19/8/2565
305 น  าด่ืมทริปเปิล ชนิดถ้วย 220ml.  14,000.00  14,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัชวีร์ ร้านชัชวีร์ ราคาต่ าสุด 20/8/2565
306 ตลับหมึก canon CL.811  17,400.00  17,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสามหมอศึกษา ร้านสามหมอศึกษา ราคาต่ าสุด 22/8/2565
307 ตลับหมึก canon CL.810  20,500.00  20,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสามหมอศึกษา ร้านสามหมอศึกษา ราคาต่ าสุด 22/8/2565
308 กระดาษถ่ายเอกสาร A4  1,400.00  1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสามหมอศึกษา ร้านสามหมอศึกษา ราคาต่ าสุด 22/8/2565
309 กระดาษโฟโต้  300.00  300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสามหมอศึกษา ร้านสามหมอศึกษา ราคาต่ าสุด 22/8/2565
310 น  ามัน เดือน มิถุนายน 2565  90,500.00  90,500.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวงัสามหมอ สหกรณ์การเกษตรวังสามหมอ ราคาต่ าสุด 22/8/2565
311 น  ามัน เดือน กรกฎาคม 2565  89,600.00  89,600.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวงัสามหมอ สหกรณ์การเกษตรวังสามหมอ ราคาต่ าสุด 22/8/2565
312 กระดาษ A4 80 แกรม ดับเบิลเอ  14,000.00  14,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟศิ ซัพพลาย หจก.เดอะ วนั ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 22/8/2565
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313 กระดาษ A4 80 แกรม  12,000.00  12,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟศิ ซัพพลาย หจก.เดอะ วนั ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 22/8/2565
314 ปากกาเคมีสองหัว (1*12) สีน  าเงิน แดง ด า  2,550.00  2,550.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟศิ ซัพพลาย หจก.เดอะ วนั ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 22/8/2565
315 ดินสอ  2,000.00  2,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟศิ ซัพพลาย หจก.เดอะ วนั ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 22/8/2565
316 กระดาษโฟโต้ 180 แกรม  1,500.00  1,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟศิ ซัพพลาย หจก.เดอะ วนั ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 22/8/2565
317 ลวดหนีบกระดาษ (1*10)  700.00  700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟศิ ซัพพลาย หจก.เดอะ วนั ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 22/8/2565
318 ปากกาสีน  าเงิน (1*50)  2,500.00  2,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟศิ ซัพพลาย หจก.เดอะ วนั ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 22/8/2565
319 ปากกาสีแดง (1*50)  2,500.00  2,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟศิ ซัพพลาย หจก.เดอะ วนั ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 22/8/2565
320 เคร่ืองคิดเลข casio DJ-120D plus  6,500.00  6,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟศิ ซัพพลาย หจก.เดอะ วนั ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 22/8/2565
321 สเปรย์ปรับอากาศ เกลด ขนาด 320 มล.  6,600.00  6,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟศิ ซัพพลาย หจก.เดอะ วนั ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 22/8/2565
322 ไบกอนสีเขียว ขนาด 600 มล.  7,800.00  7,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟศิ ซัพพลาย หจก.เดอะ วนั ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 22/8/2565
323 ไม้ถูพื นพร้อมผ้า ขนาด 12 นิ ว  3,200.00  3,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟศิ ซัพพลาย หจก.เดอะ วนั ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 22/8/2565
324 มีดโกน  500.00  500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟศิ ซัพพลาย หจก.เดอะ วนั ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 22/8/2565
325 แปรงขัดห้อง  700.00  700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟศิ ซัพพลาย หจก.เดอะ วนั ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 22/8/2565
326 กล่องเก็บเอกสาร ขนาด 50 ลิตร  2,250.00  2,250.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟศิ ซัพพลาย หจก.เดอะ วนั ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 22/8/2565
327 รองเท้าแตะ  2,100.00  2,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟศิ ซัพพลาย หจก.เดอะ วนั ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 22/8/2565
328 ไม้แขวนเสื อ (1*12)  350.00  350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟศิ ซัพพลาย หจก.เดอะ วนั ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 22/8/2565
329 ฟองน  าล้างจาน  750.00  750.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วนั ออฟฟศิ ซัพพลาย หจก.เดอะ วนั ออฟฟศิ ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 22/8/2565
330 รถเข็นพับได้ 300 กก.  5,700.00  5,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยดีูโกลด์ ดีเวลลอปเมน้ท์ หจก.ยดีูโกลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ ราคาต่ าสุด 22/8/2565
331 ตู้เย็น Hitachi 6.6Q  28,650.00  28,650.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยดีูโกลด์ ดีเวลลอปเมน้ท์ หจก.ยดีูโกลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ ราคาต่ าสุด 22/8/2565
332 พัดลมโคจร HATARI 16"  10,200.00  10,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยดีูโกลด์ ดีเวลลอปเมน้ท์ หจก.ยดีูโกลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ ราคาต่ าสุด 22/8/2565
333 พัดลมผนัง HATARI 16"  9,600.00  9,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยดีูโกลด์ ดีเวลลอปเมน้ท์ หจก.ยดีูโกลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ ราคาต่ าสุด 22/8/2565
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334 ค่าตอบแทนพนักงานประกอบอาหาร ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565  8,000.00  8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญตา ไพรศาล นางบุญตา ไพรศาล ราคาต่ าสุด 23/8/2565
335 ค่าตอบแทนพนักงานประกอบอาหาร ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565  8,000.00  8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันธิภรณ์ สิริสมบูรณ์ นางสาวนันธภิรณ์ สิริสมบูรณ์ ราคาต่ าสุด 23/8/2565
336 ค่าตอบแทนพนักงานประกอบอาหาร ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565  8,000.00  8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดใจ ธงศรี นางสาวสุดใจ ธงศรี ราคาต่ าสุด 23/8/2565
337 ค่าตอบแทนพนักงานท าความสะอาด ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565  7,300.00  7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสุนทร ลัทธิไพร นางสุนทร ลัทธิไพร ราคาต่ าสุด 23/8/2565
338 ค่าตอบแทนพนักงานท าความสะอาด ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565  7,300.00  7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกญัญา เหล่ามาลา นางสุกญัญา เหล่ามาลา ราคาต่ าสุด 23/8/2565
339 ค่าตอบแทนพนักงานท าความสะอาด ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565  6,500.00  6,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบญุรอด ศรีจ าปา นางสาวบญุรอด ศรีจ าปา ราคาต่ าสุด 23/8/2565
340 ค่าตอบแทนพนักงานประกอบอาหาร ประจ าเดือน มิถุนายน 2565  8,000.00  8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญตา ไพรศาล นางบุญตา ไพรศาล ราคาต่ าสุด 23/8/2565
341 ค่าตอบแทนพนักงานประกอบอาหาร ประจ าเดือน มิถุนายน 2565  8,000.00  8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันธิภรณ์ สิริสมบูรณ์ นางสาวนันธภิรณ์ สิริสมบูรณ์ ราคาต่ าสุด 23/8/2565
342 ค่าตอบแทนพนักงานประกอบอาหาร ประจ าเดือน มิถุนายน 2565  8,000.00  8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดใจ ธงศรี นางสาวสุดใจ ธงศรี ราคาต่ าสุด 23/8/2565
343 ค่าตอบแทนพนักงานท าความสะอาด ประจ าเดือน มิถุนายน 2565  7,300.00  7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสุนทร ลัทธิไพร นางสุนทร ลัทธิไพร ราคาต่ าสุด 23/8/2565
344 ค่าตอบแทนพนักงานท าความสะอาด ประจ าเดือน มิถุนายน 2565  7,300.00  7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกญัญา เหล่ามาลา นางสุกญัญา เหล่ามาลา ราคาต่ าสุด 23/8/2565
345 ค่าตอบแทนพนักงานท าความสะอาด ประจ าเดือน มิถุนายน 2565  6,500.00  6,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบญุรอด ศรีจ าปา นางสาวบญุรอด ศรีจ าปา ราคาต่ าสุด 23/8/2565
346 ค่าตอบแทนพนักงานประกอบอาหาร ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565  8,000.00  8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญตา ไพรศาล นางบุญตา ไพรศาล ราคาต่ าสุด 23/8/2565
347 ค่าตอบแทนพนักงานประกอบอาหาร ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565  8,000.00  8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันธิภรณ์ สิริสมบูรณ์ นางสาวนันธภิรณ์ สิริสมบูรณ์ ราคาต่ าสุด 23/8/2565
348 ค่าตอบแทนพนักงานประกอบอาหาร ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565  8,000.00  8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดใจ ธงศรี นางสาวสุดใจ ธงศรี ราคาต่ าสุด 23/8/2565
349 ค่าตอบแทนพนักงานท าความสะอาด ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565  7,300.00  7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสุนทร ลัทธิไพร นางสุนทร ลัทธิไพร ราคาต่ าสุด 23/8/2565
350 ค่าตอบแทนพนักงานท าความสะอาด ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565  7,300.00  7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกญัญา เหล่ามาลา นางสุกญัญา เหล่ามาลา ราคาต่ าสุด 23/8/2565
351 ค่าตอบแทนพนักงานท าความสะอาด ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565  6,500.00  6,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบญุรอด ศรีจ าปา นางสาวบญุรอด ศรีจ าปา ราคาต่ าสุด 23/8/2565
352 ค่าตอบแทนพนักงานประกอบอาหาร ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565  8,000.00  8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญตา ไพรศาล นางบุญตา ไพรศาล ราคาต่ าสุด 23/8/2565
353 ค่าตอบแทนพนักงานประกอบอาหาร ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565  8,000.00  8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันธิภรณ์ สิริสมบูรณ์ นางสาวนันธภิรณ์ สิริสมบูรณ์ ราคาต่ าสุด 23/8/2565
354 ค่าตอบแทนพนักงานประกอบอาหาร ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565  8,000.00  8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดใจ ธงศรี นางสาวสุดใจ ธงศรี ราคาต่ าสุด 23/8/2565
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355 ค่าตอบแทนพนักงานท าความสะอาด ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565  7,300.00  7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสุนทร ลัทธิไพร นางสุนทร ลัทธิไพร ราคาต่ าสุด 23/8/2565
356 ค่าตอบแทนพนักงานท าความสะอาด ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565  7,300.00  7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกญัญา เหล่ามาลา นางสุกญัญา เหล่ามาลา ราคาต่ าสุด 23/8/2565
357 ค่าตอบแทนพนักงานท าความสะอาด ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565  6,500.00  6,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบญุรอด ศรีจ าปา นางสาวบญุรอด ศรีจ าปา ราคาต่ าสุด 23/8/2565
358 ค่าถ่ายเอกสาร  6,360.00  6,360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสกุลใหม่ ร้านสกุลใหม่ ราคาต่ าสุด 24/8/2565
359 ตลับหมึก Toner HP 85A  3,450.00  3,450.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุดรไอท.ีเซ็นเตอร์ หจก.อุดรไอท.ีเซ็นเตอร์ ราคาต่ าสุด 24/8/2565
360 เปล่ียนน  ามันเคร่ืองพร้อมกรองเคร่ือง  1,850.00  1,850.00 เฉพาะเจาะจง สมัยหม้อน  า สมัยหม้อน  า ราคาต่ าสุด 24/8/2565
361 เปล่ียนกรองดีเชล  750.00  750.00 เฉพาะเจาะจง สมัยหม้อน  า สมัยหม้อน  า ราคาต่ าสุด 24/8/2565
362 หุม้เบาะโซฟายาว  1,500.00  1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายคงศักด์ิ ทองแก้ว นายคงศักด์ิ ทองแก้ว ราคาต่ าสุด 24/8/2565
363 น  ากล่ัน  240.00  240.00 เฉพาะเจาะจง จ๊อกกี มอเตอร์ จ๊อกกี มอเตอร์ ราคาต่ าสุด 26/8/2565
364 จาเดลล์ ชนิดฝัง  33,600.00  33,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด ราคาต่ าสุด 26/8/2565
365 JADELL TROCAR  0.00  0.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด ราคาต่ าสุด 26/8/2565
366 น  าด่ืมตราทรัพย์ศิริ ชนิดขวด 600ml.  4,000.00  4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัชวีร์ ร้านชัชวีร์ ราคาต่ าสุด 26/8/2565
367 จุกขวดเชสเดรน 2 ทาง แก้ว สั น/ยาว  3,600.00  3,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย.ูเอม็.แอล. ซัพพลาย หจก.ยู.เอ็ม.แอล. ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 26/8/2565
368 น  ายาล้างเคร่ืองมือแพทย์ Maetrix Biofilm Remover  53,500.00  53,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทอีส เมดิคอล ซัพพลาย หจก.นอร์ทอีส เมดิคอล ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 26/8/2565
369 กระดาษช าระม้วนใหญ่  99,500.00  99,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีริช เทรดดิ ง ร้านบีริช เทรดดิ ง ราคาต่ าสุด 26/8/2565
370 กระดาษช าระ แบบนุ่ม  99,500.00  99,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น เค 168 ร้านเอ็น เค 168 ราคาต่ าสุด 26/8/2565
371 เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24000 BTU  72,800.00  72,800.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต่ าสุด 26/8/2565

ยีห่อ้ Haier พร้อมติดตั ง (อาคารผู้ปว่ยโควดิหอ้งคลอด )

372 ทีว ีAndroidty LED Smart TV ยี่หอ้ TCL32" + ขาแขวน พร้อมติดตั ง  11,250.00  11,250.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต่ าสุด 26/8/2565
373 ทีว ีAndroidty LED Smart TV ยี่ห้อ SHARP42" พร้อมติดตั ง  12,500.00  12,500.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต่ าสุด 26/8/2565
374 เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18000 BTU  29,700.00  29,700.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต่ าสุด 26/8/2565



วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก วันทีท่ าสัญญา
ซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง เสนอราคา (โดยสังเขป)

ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ยีห่อ้ Haier พร้อมติดตั ง (อาคารผู้ปว่ยโควดิหอ้งคลอด )

375 เคร่ืองท าน  าอุ่น Haier 3500 W พร้อมติดตั ง (อาคารผู้ป่วยโควิดห้องคลอด)  18,000.00  18,000.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต่ าสุด 26/8/2565
376 ตู้เมน ชนดิ 3 เฟส พร้อมติดตั งเดินสายไฟ (อาคารผู้ปว่ยโควดิหอ้งคลอด)  19,900.00  19,900.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต่ าสุด 26/8/2565

**ผ้าม่านหน้าต่าง+ประตู
377 กว้าง 3.00 ม. X สูง 2.40 ม.  9,000.00  9,000.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต่ าสุด 26/8/2565
378 หวัระบาย กว้าง 1.60 ม. X สูง 0.50 ซม.  500.00  500.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต่ าสุด 26/8/2565
379 กว้าง 1.60 ม. X 2.00 ม.  1,350.00  1,350.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต่ าสุด 26/8/2565
380 เช่าเคร่ืองแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นดิจิตอล พร้อมระบบจัดเกบ็  480,000.00  480,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทจีีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส์ บริษทั ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส์ ราคาต่ าสุด 26/8/2565

และกระจายภาพทางการแพทยแ์บบดิจติอล (PACS)

(ลงชื่อ)...............................................................                             (ลงชื่อ)...............................................................
           (นายสุนันท์ สุวรรณ)                                                       (นายเกรียงไกร  ไกยวรรณ์)

          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวังสามหมอ

  (ลงชื่อ)..............คริษฐา...........................
   (นายคริษฐา พรหมกุล)

  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ต าแหน่ง นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ



                                          แบบ สขร. 1
                                           โรงพยาบาลวังสามหมอ อ าเภอวังสามหมอ จงัหวัดอุดรธานี

วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วิธซ้ืีอ รายชื่อผู้ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก วันที่ท าสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง เสนอราคา (โดยสังเขป)
1 น  ายาล้างจาน 99,500.00 99,501.00 เฉพาะเจาะจง พินิกซ์ ซัพพลาย พินิกซ์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 1/9/2565
2 น  ายาซักผ้าด้วยเครื อง  99,500.00  99,500.00 เฉพาะเจาะจง พินิกซ์ ซัพพลาย พินิกซ์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 1/9/2565
3 น  ายาปรับผ้านุ่ม  99,500.00  99,500.00 เฉพาะเจาะจง พินิกซ์ ซัพพลาย พินิกซ์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 1/9/2565
4 แผ่นซีดี HP  9,600.00  9,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย หจก.เดอะ วนั ออฟฟศิ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 1/9/2565
5 ซองใส่แผ่นซีดี  780.00  780.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ วัน ออฟฟิศ แอนด์ ซัพพลาย หจก.เดอะ วนั ออฟฟศิ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 2/9/2565
6 สต๊ิกเกอร์สีขาว 21 ดวง 97,500.00 97,501.00 เฉพาะเจาะจง เอส ดี เซ็นเตอร์ เอส ดี เซ็นเตอร์ ราคาต  าสุด 1/9/2565
7 สต๊ิกเกอร์สีขาว 21 ดวง  97,500.00  97,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จ ีเทรดดิ ง หจก.เอส จ ีเทรดดิ ง ราคาต  าสุด 1/9/2565

**จา้งเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที และบา้นพกัเจา้หนา้ที 

คุณธีระชัย ศรีสาคร
8 ตั งเสาท าโครงเหล็กมุงหลังคาเหล็ก  47,600.00  47,600.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565
9 เทคานใหญ่  2,800.00  2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565
10 ปรับพื นเทคอนกรีต  24,700.00  24,700.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565
11 ก่อฉาบ  13,650.00  13,650.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565
12 ปรับพื นที หนา้บา้นวางท่อระบายน  า  8,500.00  8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565

**จา้งเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที และบา้นพกัเจา้หนา้ที 

คุณธีระชัย ศรีสาคร
13 ปกูระเบื อง 35,700.00 35,700.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565
14 กั นหอ้งผนงัเบา 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565
15 ติดตั งประตูไม้เนื อแข็ง  30,000.00  30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565
16 ทุบผนงัก่อฉาบหนา้บา้น  6,500.00  6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565
17 ทุบผนังติดตั งวงกบประตูห้องน  าใหม่ พร้อมอปุกรณ์  7,500.00  7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565

                               สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดอืน  กันยายน  2565
           โรงพยาบาลวังสามหมอ อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 

         วันที ่   9  กันยายน  พ.ศ.  2565

ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง



วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วิธซ้ืีอ รายชื่อผู้ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก วันที่ท าสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง เสนอราคา (โดยสังเขป)
ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

**จา้งเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที และบา้นพกัเจา้หนา้ที 

คุณธีระชัย ศรีสาคร
18 ทาสี 20,640.00 20,640.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565
19 ติดตั งชักโครกใหม่ พร้อมอุปกรณ์ 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565
20 ติดตั งซิ งน  าสแตนเลส 2 หลุม  8,200.00  8,200.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565
21 ติดตั งระบบไฟสว่าง มิเตอร์ เครื องตัดไฟ ตู้ควบคุมไฟ  13,200.00  13,200.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565
22 ปรับปรุงติดตั งระบบประปา 6,500.00 6,501.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565

**จา้งเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที และบา้นพกัเจา้หนา้ที 

บา้นพักแพทย์ ชั น 3 หอ้ง 3/2 (หมอเวฟ)
23 ท าความสะอาดภายใน  3,500.00  3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565
24 ทาสี  21,480.00  21,480.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565
25 ทาสีน  ามันเหล็กดัด  3,900.00  3,900.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565
26 เปลี ยนปรับปรุงระบบไฟฟ้าในหอ้ง  6,500.00  6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565
27 ติดตั งชักโครกใหม่ พร้อมอุปกรณ์  6,500.00  6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565
28 ท าระบบประปาใหม่  1,500.00  1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565
29 ติดตั งอ่างล้างหนา้เซรามิค พร้อมอุปกรณ์  4,800.00  4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565
30 รื อถอนพื นหอ้งน  าปกูระเบื องใหม่  4,080.00  4,080.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565
31 รื อผนงัหอ้ง กั นหอ้งและตกแต่งใหม่  9,500.00  9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565
32 ติดตั งพัดลมดูดอากาศ  4,500.00  4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565

**จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที และบ้านพักเจ้าหน้าที  

คุณเกษมณี
33 รื อถอนหลังคาเก่า และมุงหลังคาใหม่  46,800.00  46,800.00 เฉพาะเจาะจง นายธรณินทร์ จันดาวาปี นายธรณินทร์ จันดาวาปี ราคาต  าสุด 5/9/2565
34 ผ้าม่านหนา้ต่าง กว้าง 220x สูง 140 เมตร  12,700.00  12,700.00 เฉพาะเจาะจง ภาทรัพย์ผ้าม่าน ภาทรัพย์ผ้าม่าน ราคาต  าสุด 5/9/2565
35 ผ้าม่านประตู กว้าง 120x สูง 200 เมตร  2,250.00  2,250.00 เฉพาะเจาะจง ภาทรัพย์ผ้าม่าน ภาทรัพย์ผ้าม่าน ราคาต  าสุด 5/9/2565
36 จานดาวเทียม+กล่องรับสัญญาณ พร้อมอปุกรณ์ติดตั ง  8,400.00  8,400.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 8/9/2565



วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วิธซ้ืีอ รายชื่อผู้ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก วันที่ท าสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง เสนอราคา (โดยสังเขป)
ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

(ตึกโควิดหอ้งคลอด)
37 เครื องปรับอากาศ แบบติดผนงั ระบบ Inverter ขนาด 18000  29,700.00  29,700.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 8/9/2565

BTU ยี หอ้ Haier พร้อมติดตั ง (หอ้งพกัแพทยแ์ฟลตเกา่ ชั น 3)

38 ทีวี LED Smart TV ยี ห้อ SAMSUNG 43" +ขาแขวน พร้อมติดตั ง  19,990.00  19,990.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 8/9/2565
(หอ้งปฐมพยาบาล PCU)

39 ติดตั งจานดาวเทียมพร้อมกล่องรับสัญญาณ  4,200.00  4,200.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 8/9/2565
(หอ้งปฐมพยาบาล เบอร์1 PCU)

40 เครื องท าน  าอุ่น 3800 วัตต์ ยี ห้อ Media พร้อมติดตั ง  6,000.00  6,000.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 8/9/2565
(หอ้งพักแพทย์แฟลตเก่า ชั น 3)

41 ผ้าม่านหน้าต่าง กวา้ง 1.50 ม.x1.40 ม. พร้อมรางและติดตั ง  1,500.00  1,500.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 8/9/2565
42 ผ้ามา่นหน้าต่างชดุใหญ่ กวา้ง 3.00 ม.x2.00 ม. พร้อมรางและติดตั ง  4,350.00  4,350.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 8/9/2565
43 ติดตั งฉากกั นหอ้งแอร์ ชนดิ PVC (ชนดิหนา) ขนาด 4.80 ตรม.  16,900.00  16,900.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 8/9/2565

พร้อมรางอุปกรณ์ (ห้องพักแพทย์แฟลตเก่า ชั น 3)
44 ตู้กันไฟดูด ชนิด 4 ช่อง พร้อมติดตั งเดินระบบไฟใหม่  6,900.00  6,900.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 8/9/2565

(หอ้งพักแพทย์แฟลตเก่า ชั น 3)
**จา้งเหมาหอ้งปฐมพยาบาล เบอร์ 1 PCU

45 สีรองพื นอะคริลิค  1,350.00  1,350.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 8/9/2565
46 สีทาอะคริลิค 100% ภายใน  1,500.00  1,500.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 8/9/2565
47 สีน  ามันทาไม้  500.00  500.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 8/9/2565
48 ขูดลอกสีเดิมพร้อมท าความสะอาด  960.00  960.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 8/9/2565
49 ทาสีอะคริลิค 100% ภายใน  1,920.00  1,920.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 8/9/2565
50 ทาสีรองพื นปนูเก่า  1,920.00  1,920.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 8/9/2565
51 ทาสีน  ามันไม้  1,088.00  1,088.00 เฉพาะเจาะจง ธงชัยการไฟฟ้า ธงชัยการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 8/9/2565



วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วิธซ้ืีอ รายชื่อผู้ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก วันที่ท าสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง เสนอราคา (โดยสังเขป)
ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

                                    (ลงชื่อ).................คริษฐา............................
    (นายคริษฐา พรหมกุล)

   ต าแหนง่ เจา้พนกังานพัสดุ
      (นายเกรียงไกร  ไกยวรรณ์)

    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวังสามหมอ

(ลงชื่อ)...............................................................(ลงชื่อ)...............................................................
   (นายสุนนัท์ สุวรรณ)

ต าแหนง่ นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวังสามหมอ 
ตามประกาศโรงพยาบาลวังสามหมอ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ส าหรับกลุ่มงาน/งานต่างๆ ของโรงพยาบาลวังสามหมอ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวังสามหมอ 

 
ชื่อกลุ่มงาน/งาน :  งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวังสามหมอ 
วัน/เดือน/ปี  :   9  กันยายน  ๒๕๖5 
หัวข้อ  :     รายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          - ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนดูได้ตามมาตรา ๙ วรรค
หนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ ต้อง
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ ข้อ๑  (๕) สรุปผลการจัดหาพัสดุ 
ในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา ๙ (๘) 

 

 
 

 
Link ภายนอก  :  
หมายเหตุ  : 

 
                   ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                                     ผู้อนุมัติรับรอง    
 
                            คริษฐา  
               (นายนายคริษฐา   พรหมกุล)                                                                   (นายสุนันท์ สุวรรณ) 
                ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ                                                         ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ                                                                        
               วันที่  :  9 กันยายน ๒๕๖5                                                            วันที่  : 9 กันยายน ๒๕๖5 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

ศรันยู  
(นายศรันยู สรศาสตร์) 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
 วันที่ :  9 กันยายน ๒๕๖5 

 


