
หนองคาย  “เกษตรอุสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง  เมืองท่องเที่ยวลุ่มน ้าโขง” 

 

                         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ งานพัสดุ   กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสระใคร  อ าเภอสระใคร  จังหวัดหนองคาย   
ที ่  นค  ๐๐3๒.3๐๑(06)/135 วันที่  5  เมษายน  ๒๕64 

เรื่อง ขออนุญาตน าแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)  ประจ าเดือน   มีนาคม 2564  
 เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสระใคร 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสระใคร  
 

   เพ่ือให้การด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Trasparency Assessment : ITA) ประจ าปี พ.ศ. 2564 ซึ่งจัดท าโดยศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อ (EB 5) ก าหนดให้
หน่วยงานมีการสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละรอบเดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดข้อมูลข่าวสาร
ตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้
ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 ข้อ 1 (5) บัญญัติว่า หน่วยงานภาครัฐต้องสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา 9(8) 
ที่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560  

 

   บัดนี้ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดท าแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) 
ประจ าเดือน  มีนาคม  2564   เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้) เพ่ือให้
เกิดความโปร่งใสในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเป็นการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจได้รับทราบ
ผลการด าเนินงานของโรงพยาบาลสระใคร จึงขออนุญาตน าข้อมูลประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสระ
ใคร ต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติ 
  

 

ลงชื่อ                                      เจ้าหน้าที่       เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสระใคร 
        (นายชัยณรงค์  สีเงิน)                                              - เพ่ือโปรดพิจารณา                                          
      นักวิชาการพัสดุ    
 
                 ลงชื่อ          หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
                          (นายปรีชา  กุลชัยภูมิ) 

                     นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ     

 
 

- เห็นชอบ 
- อนุญาต 

 
 
 

(นายอลงกฏ  ดอนละ) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสระใคร 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลสระใคร   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย   
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหนว่ยงาน พ.ศ. 2561 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลสระใคร  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 

วัน/เดือน/ปี:  5  เมษายน  ๒๕64 

หัวข้อ : แบบรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจ าเดือน  มีนาคม  2564 

รายละเอียดข้อมูล (เอกสารแนบท้าย) 
แบบรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจ าเดือน  มีนาคม 2564 

 

Link ภายนอก :  
 

หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

          
                  ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                           ผู้อนุมัติรับรอง 
 

 

                  …………………………………..                                    ………………………………….. 
                  ( นายปรีชา  กุลชัยภูมิ)                                      ( นายอลงกฏ  ดอนละ ) 
           ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสระใคร                      
           วันที่    5  เมษายน  ๒๕64                                    วันที่  5  เมษายน  ๒๕64                        

 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

 
……………………………….. 
( นายชัยณรงค์  สีเงิน ) 

ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
วันที่  5  เมษายน  ๒๕64 

 



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1
ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก(ผู้ช่วย
กายภาพ) เดือน ม.ค.64

7,337.00                 7,337.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสรา  สีม่วง           7,337.00
นางสาวประภัสรา  สีม่วง / ราคาที่ตกลงจา้ง
 7,337 บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

171/2564 ลว.30/12/2563

2
ค่าจา้งเหมาบริการรักษารักษาความ
ปลอดภัย   เดือน ม.ค.64

10,400.00               10,400.00            เฉพาะเจาะจง นายบูรพา  ใสสะอาด         10,400.00
นายบูรพา  ใสสะอาด / ราคาที่ตกลงจา้ง 
10,400 บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

172/2564 ลว.30/12/2563

3
ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก
(พนักงานบริการห้องบัตร) เดือน ม.ค.64

7,590.00                 7,590.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวพลับพลึง  ภูผักแพว           7,590.00
นางสาวพลับพลึง  ภูผักแพว / ราคาที่ตกลง
จา้ง 7,590 บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

173/2564 ลว.30/12/2563

4
ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก(ธรุการ 
งานประกันฯ) เดือน ม.ค.64

8,300.00                 8,300.00              เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา  พิมลตะกูล           8,300.00
นางสาววาสนา  พิมลตะกูล / ราคาที่ตกลง
จา้ง 8,300  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

174/2564 ลว.30/12/2563

5
ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก(พัสดุ) 

เดือน ม.ค.64
8,300.00                 8,300.00              เฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ์  นามบุบผา           8,300.00

นางสาววราภรณ์  นามบุบผา / ราคาที่ตกลง
จา้ง 8,300  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

175/2564 ลว.30/12/2563

6
ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก
(การเงินและบัญช)ี เดือน  เดือน ม.ค.64

8,300.00                 8,300.00              เฉพาะเจาะจง นายสรายุทธ  สาศรีรัตน์           8,300.00
นายสรายุทธ  สาศรีรัตน์ / ราคาที่ตกลงจา้ง 
8,300  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

176/2564 ลว.30/12/2563

7
ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก
(พนักงานประกอบอาหาร) เดือน ม.ค.64

7,590.00                 7,590.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวตุ่น  สาสีรัตน์           7,590.00
นางสาวตุ่น  สาสีรัตน์ / ราคาที่ตกลงจา้ง 
7,590 บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

177/2564 ลว.30/12/2563

8
ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก(พัสดุ) 

เดือน  เดือน ม.ค.64
8,300.00                 8,300.00              เฉพาะเจาะจง

นายปรัชญาปราชว ์ กิตธา
ด่ารง

          8,300.00
นายปรัชญาปราชว ์ กิตธาด่ารง / ราคาที่ตก
ลงจา้ง 8,300  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

178/2564 ลว.30/12/2563

9
ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก(ธรุการ)

 เดือน ม.ค.64
8,300.00                 8,300.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวจฑุาทิพย์  สุกใส           8,300.00

นางสาวจฑุาทิพย์  สุกใส   / ราคาที่ตกลง
จา้ง 8,300  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

179/2564 ลว.30/12/2563

10
ค้าจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก(ผู้ช่วย
ทันตกรรม)  ม.ค.64

6,831.00                 6,831.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาภรณ์  ธรรมฤทธิ์           6,831.00
นางสาวรัตนาภรณ์  ธรรมฤทธิ ์/ ราคาที่ตก
ลงจา้ง 6,831  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

180/2564 ลว.30/12/2563

11
ค้าจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก(ผู้ช่วย
เหลือคนไข)้  ม.ค.64

6,831.00                 6,831.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจริา  นนทปัญญา           6,831.00
นางสาวเจนจริา  นนทปัญญา   / ราคาที่ตก
ลงจา้ง 6,831  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

181/2564 ลว.30/12/2563

12 วสัดุเคร่ืองแต่งกาย 5,330.00                 5,330.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซียการ์เมนจต์ จา่กัด           5,330.00
บริษัท เอเซียการ์เมนจต์ จา่กัด / ราคาที่ตก
ลงซ้ือ 5,330 บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

208/2564 ลว.11/01/2564

13 ค่าบริการต่ออายุโดเมนและเวบ็โฮสต้ิง 850.00                   850.00                เฉพาะเจาะจง Asia Host Solution co.,Ltd             850.00
Asia Host Solution co.,Ltd / ราคาที่ตก
ลงซ้ือ 850 บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

281/2564 ลว.29/01/2564

14 วสัดุก่อสร้าง 8,190.00                 8,190.00              เฉพาะเจาะจง บจก.เมกา โฮม เซ็นเตอร์           8,190.00
บจก.เมกา โฮม เซ็นเตอร์ / ราคาที่ตกลงซ้ือ 
8,190  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

294/2564 ลว.29/01/2564

15 วสัดุงานบ้านงานครัว 782.00                   782.00                เฉพาะเจาะจง บจก.เมกา โฮม เซ็นเตอร์             782.00
บจก.เมกา โฮม เซ็นเตอร์ / ราคาที่ตกลงซ้ือ
782  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

295/2564 ลว.29/01/2564

16 วสัดุส่านักงาน 10,500.00               10,500.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน เอวา-อะลาดิน         10,500.00
ร้าน เอวา-อะลาดิน / ราคาที่ตกลงซ้ือ 
10,500  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

296/2564 ลว.29/01/2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

โรงพยาบาลสระใคร  อ าเภอสระใคร  จังหวัดหนองคาย
วันที่    1-31 มีนาคม 2564



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

17 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 2,800.00                 2,800.00              เฉพาะเจาะจง ร้าน สมบัติ แบตเตอร่ี           2,800.00
ร้าน สมบัติ แบตเตอร่ี / ราคาที่ตกลงซ้ือ 
2,800 บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

297/2564 ลว.29/01/2564

18
ค่าเช่าระบบประชุมทางไกล(vidio 

conference) ธ.ค.63
4,900.00                 4,900.00              เฉพาะเจาะจง บจก. ริโก้ (ประเทศไทย)           4,900.00

บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) / ราคาที่ตกลงเช่า 
4,900  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

182/2564 ลว.30/12/2563

19 ค่าเช่าระบบ PACS  ธ.ค.63 30,000.00               30,000.00            เฉพาะเจาะจง บจก.มาร์ส ซัพพลาย         30,000.00
บจก.มาร์ส ซัพพลาย / ราคาที่ตกลงเช่า 
30,000  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

183/2564 ลว.30/12/2563

20 ค่าจา้งเหมาขนขยะติดเชื้อ ธ.ค.63 6,408.00                 6,408.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์          6,408.00
หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ / ราคา
ที่ตกลงจา้ง 6,408  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

184/2564 ลว.30/12/2563

21
ค่าจา้งเหมาบริการรับ-ส่งข้อมูล GPS ธ.ค.

63
749.00                   749.00                เฉพาะเจาะจง บจก. เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วสิ            749.00

บจก. เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วสิ  / 
ราคาที่ตกลงจา้ง 749  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

217/2564 ลว.30/12/2563

22 วสัดุก่อสร้าง 8,500.00                 8,500.00              เฉพาะเจาะจง บจก.หนองคายคอนกรีต โปรดักส์          8,500.00
บจก.หนองคายคอนกรีต โปรดักส์ / ราคาที่
ตกลงซ้ือ 8,500  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

298/2564 ลว.1/02/2564

23 วสัดุงานบ้านงานครัว 1,085.00                 1,085.00              เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแม็คโคร           1,085.00
บจก.สยามแม็คโคร / ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,085

  บาท
เสนอราคาต่่าสุด

และตรงตามเง่ือนไข
299/2564 ลว.01/02/2564

24 วสัดุก่อสร้าง 1,650.00                 1,650.00              เฉพาะเจาะจง หจก.น้่าสวยวสัดุก่อสร้าง           1,650.00
หจก.น้่าสวยวสัดุก่อสร้าง / ราคาที่ตกลงซ้ือ 
1,650  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

300/2564 ลว.01/02/2564

25 วสัดุก่อสร้าง 10,560.00               10,560.00            เฉพาะเจาะจง บจก.หนองคายคอนกรีต โปรดักส์        10,560.00
บจก.หนองคายคอนกรีต โปรดักส์ / ราคาที่
ตกลงซ้ือ 10,560  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

301/2564 ลว.02/02/2564

26 วสัดุส่านักงาน 2,950.00                 2,950.00              เฉพาะเจาะจง บจก.ออฟฟิศเมท           2,950.00
บจก.ออฟฟิศเมท / ราคาที่ตกลงซ้ือ 2,950 

 บาท
เสนอราคาต่่าสุด

และตรงตามเง่ือนไข
209/2564 ลว.19/01/2564

27 วสัดุก่อสร้าง 11,014.83               11,014.83            เฉพาะเจาะจง บจก.เมกา โฮม เซ็นเตอร์         11,014.83
บจก.เมกา โฮม เซ็นเตอร์ / ราคาที่ตกลงซ้ือ 
11,014.83  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

302/2564 ลว.04/02/2564

28 วสัดุไฟฟ้า 261.00                   261.00                เฉพาะเจาะจง บจก.เมกา โฮม เซ็นเตอร์             261.00
บจก.เมกา โฮม เซ็นเตอร์ / ราคาที่ตกลงซ้ือ 
261  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

303/2564 ลว.04/02/2564

29 ค่าจา้งเหมาค่าแรงทาสีอาคารผู้ป่วยนอก 50,000.00               50,000.00            เฉพาะเจาะจง นายสุดใจ  สลักษร         50,000.00
นายสุดใจ  สลักษร / ราคาที่ตกลงจา้ 
50,000  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

282/2564 ลว.14/01/2564

30 วสัดุก่อสร้าง 16,209.00               16,209.00            เฉพาะเจาะจง บจก.เมกา โฮม เซ็นเตอร์         16,209.00
บจก.เมกา โฮม เซ็นเตอร์ / ราคาที่ตกลงซ้ือ 
16,209  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

304/2564 ลว.09/02/2564

31 วสัดุประปา 899.00                   899.00                เฉพาะเจาะจง บจก.เมกา โฮม เซ็นเตอร์             899.00
บจก.เมกา โฮม เซ็นเตอร์ / ราคาที่ตกลงซ้ือ 
899  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

305/2564 ลว.9/02/2564

32 ครุภัณฑ์การเกษตรต่่ากวา่เกณฑ์ 4,990.00                 4,990.00              เฉพาะเจาะจง บจก.เมกา โฮม เซ็นเตอร์           4,990.00
บจก.เมกา โฮม เซ็นเตอร์ / ราคาที่ตกลงซ้ือ 
4,990  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

306/2564 ลว.9/02/2564

33 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 3,999.00                 3,999.00              เฉพาะเจาะจง บจก.เมกา โฮม เซ็นเตอร์           3,999.00
บจก.เมกา โฮม เซ็นเตอร์ / ราคาที่ตกลงซ้ือ 
3,999  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

307/2564 ลว.9/02/2564

34 วสัดุก่อสร้าง 271.37                   271.37                เฉพาะเจาะจง บจก.เมกา โฮม เซ็นเตอร์             271.37
บจก.เมกา โฮม เซ็นเตอร์ / ราคาที่ตกลงซ้ือ 
271.37  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

308/2564 ลว.9/02/2564

35 วสัดุงานบ้านงานครัว 617.00                   617.00                เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแม็คโคร             617.00
บจก.สยามแม็คโคร / ราคาที่ตกลงซ้ือ 617 

 บาท
เสนอราคาต่่าสุด

และตรงตามเง่ือนไข
310/2564 ลว.2/02/2564



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

36 จา้งเหมาตัดเย็บผ้าปูเตียงผู้ป่วย 600.00                   600.00                เฉพาะเจาะจง นางทองปาน  ศรีสุวรรณ             600.00
นางทองปาน  ศรีสุวรรณ / ราคาที่ตกลงจา้ง
 600  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

311/2564 ลว.29/01/2564

37 วสัดุก่อสร้าง 130.00                   130.00                เฉพาะเจาะจง หจก.น้่าสวยวสัดุก่อสร้าง             130.00
หจก.น้่าสวยวสัดุก่อสร้าง / ราคาที่ตกลงซ้ือ 
130  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

312/2564 ลว.10/02/2564

38
จา้งเหมาซ่อมแซมห้องน้่างานอุษัติเหตุ
ฉุกเฉิน

1,500.00                 1,500.00              เฉพาะเจาะจง นายสุดใจ  สลักษร           1,500.00
นายสุดใจ  สลักษร / ราคาที่ตกลงจา้ง 1,500

  บาท
เสนอราคาต่่าสุด

และตรงตามเง่ือนไข
313/2564 ลว.11/02/2564

39
จา้งเหมาตรวจวเิคราะห์ห้องปฏิบัติการ 
ม.ค.64

22,586.00               22,586.00            เฉพาะเจาะจง บจก.ที แอล ซี อุดร แลบเซ็นเตอร์        22,586.00
บจก.ที แอล ซี อุดร แลบเซ็นเตอร์ / ราคาที่
ตกลงจา้ง 8,190  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

186/2564 ลว.30/01/2564

40 ค่าสอบเทียบตู้ปลอดเชื้อ 3,500.00                 3,500.00              เฉพาะเจาะจง บจก.แอร์โฟล แคลลิเบรชั่น           3,500.00
บจก.แอร์โฟล แคลลิเบรชั่น / ราคาที่ตกลง
จา้ง 3,500  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

314/2564 ลว.11/02/2564

41 วสัดุงานบ้านงานครัว 773.61                   773.61                เฉพาะเจาะจง บจก.ลักขณาพลาสติก             773.61
บจก.ลักขณาพลาสติก / ราคาที่ตกลงซ้ือ 
773.61  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

315/2564 ลว.16/02/2564

42 วสัดุส่านักงาน 1,135.00                 1,135.00              เฉพาะเจาะจง บจก.เมกา โฮม เซ็นเตอร์           1,135.00
บจก.เมกา โฮม เซ็นเตอร์ / ราคาที่ตกลงซ้ือ 
1,135  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

316/2564 ลว.16/02/2564

43 วสัดุก่อสร้าง 305.00                   305.00                เฉพาะเจาะจง บจก.เมกา โฮม เซ็นเตอร์             305.00
บจก.เมกา โฮม เซ็นเตอร์ / ราคาที่ตกลงซ้ือ 
305  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

317/2564 ลว.16/02/2564

44 วสัดุประปา 208.00                   208.00                เฉพาะเจาะจง บจก.เมกา โฮม เซ็นเตอร์             208.00
บจก.เมกา โฮม เซ็นเตอร์ / ราคาที่ตกลงซ้ือ 
208  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

318/2564 ลว.16/02/2564

45 วสัดุงานบ้านงานครัว 1,137.00                 1,137.00              เฉพาะเจาะจง บจก.เมกา โฮม เซ็นเตอร์           1,137.00
บจก.เมกา โฮม เซ็นเตอร์ / ราคาที่ตกลงซ้ือ 
1,137  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

319/2564 ลว.16/02/2564

46 จา้งเหมาปรับปรุงระบบก๊าซทางการแพทย์ 56,000.00               56,000.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.ีดี.เค. ซัพพลาย         56,000.00
ร้าน พ.ีดี.เค. ซัพพลาย / ราคาที่ตกลงซ้ือ 
56,000  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

320/2564 ลว.18/02/2564

47 วสัดุงานบ้านงานครัว(ผ้าโทเรสีน้่าตาล) 9,500.00                 9,500.00              เฉพาะเจาะจง บจก.พีซีเมดดิคัล           9,500.00
บจก.พีซีเมดดิคัล / ราคาที่ตกลงซ้ือ 9,500  

บาท
เสนอราคาต่่าสุด

และตรงตามเง่ือนไข
321/2564 ลว.11/02/2564

48 อาคารและส่ิงปลูกสร้า 1,065,000.00           1,065,000.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ปริญญาร่างาม เอ็นจเินียร่ิง    1,065,000.00
บจก.ปริญญาร่างาม เอ็นจเินียร่ิง / ราคาที่
ตกลงจา้ง 1,065,500  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

นค 0032.301/10/2564

49 วสัดุเคร่ืองแต่งกาย 8,800.00                 8,800.00              เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.แอนด์ ที ซัพพลาย (1995          8,800.00
ร้าน เอส.แอนด์ ที ซัพพลาย (1995) / ราคา
ที่ตกลงซ้ือ 8,800  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

323/2564 ลว.10/02/2564

50 วสัดุงานบ้านงานครัว 19,800.00               19,800.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน นอลต้ี ซัพพลาย         19,800.00
ร้าน นอลต้ี ซัพพลาย / ราคาที่ตกลงซ้ือ 
19,800  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

324/2564 ลว.17/02/2564

51 ครุภัณฑ์การแพทย์ 45,000.00               45,000.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ไอ.ท.ีช็อป คอมพิวเตอร์         45,000.00
หจก.ไอ.ท.ีช็อป คอมพิวเตอร์ / ราคาที่ตกลง
ซ้ือ 45,000  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

216/2564 ลว.25/01/2564

52 วสัดุส่านักงาน 35,000.00               35,000.00            เฉพาะเจาะจง บจก.คอมฟอร์ม (ขอนแก่น)         35,000.00
บจก.คอมฟอร์ม (ขอนแก่น) / ราคาที่ตกลง
ซ้ือ 35,000  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

218/2564 ลว.25/01/2564

53 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 5,250.00                 5,250.00              เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.วเิชียรไฟฟ้า           5,250.00
ร้าน ว.วเิชียรไฟฟ้า / ราคาที่ตกลงซ้ือ 5,250 

 บาท
เสนอราคาต่่าสุด

และตรงตามเง่ือนไข
325/2564 ลว.23/02/2564



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

54 วสัดุก่อสร้าง 500.00                   500.00                เฉพาะเจาะจง โรงกลึงสิทธชิัย             500.00 โรงกลึงสิทธชิัย / ราคาที่ตกลงซ้ือ 500  บาท
เสนอราคาต่่าสุด

และตรงตามเง่ือนไข
326/2564 ลว.23/02/2564

55 วสัดุก่อสร้าง 81.00                     81.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังง่วนหมงเก้าพัฒนา               81.00
ร้านต้ังง่วนหมงเก้าพัฒนา / ราคาที่ตกลงซ้ือ
 81  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

327/2564 ลว.23/02/2564

56 ค่าบ่ารุงการตรวจสอบเคร่ืองเอกซเรย์ 10,500.00               10,500.00            เฉพาะเจาะจง ศูนย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี        10,500.00
ศูนย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี / 
ราคาที่ตกลงจา้ง 10,500  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

สธ 0616/0412

57 ครุภัณฑ์การแพทย์ต่่ากวา่เกณฑ์ 18,000.00               18,000.00            เฉพาะเจาะจง บจก.เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี         18,000.00
บจก.เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี / ราคาที่ตก
ลงซ้ือ 18,000  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

392/2564 ลว.19/02/2564

58
จา้งเหมารถไถปรับพื้นที่ โรงพยาบาลสระ
ใคร

1,500.00                 1,500.00              เฉพาะเจาะจง นายกิตติชัย  พิสัยสวสัด์ิ           1,500.00
นายกิตติชัย  พิสัยสวสัด์ิ / ราคาที่ตกลงจา้ง 
1,500  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

331/2564 ลว.24/02/2564

59 วสัดุบริโภค 3,636.00                 3,636.00              เฉพาะเจาะจง หจก.โรงน้่าแข็งหนองคายสายฝน          3,636.00
หจก.โรงน้่าแข็งหนองคายสายฝน / ราคาที่
ตกลงซ้ือ 3,636 บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

276/2564 ลว.29/01/2564

60 ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสาร 1,525.00                 1,525.00              เฉพาะเจาะจง ร้านกันยกร-ชนากานต์ก๊อปปี้           1,525.00
ร้านกันยกร-ชนากานต์ก๊อปปี้ / ราคาที่ตกลง
จา้ง 1,525  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

277/2564 ลว.29/01/2564

61 วสัดุการแพทย์ 17,430.30               17,430.30            เฉพาะเจาะจง บจก.อุตสาหกรรมก๊าซขาวสอาด        17,430.30
บจก.อุตสาหกรรมก๊าซขาวสอาด / ราคาที่
ตกลงซ้ือ 17,430.30  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

278/2564 ลว.29/01/2564

62 วสัดุเชื่อเพลิงและหล่อล่ืน 14,830.00               14,830.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ช.วบิูลย์หนองคาย         14,830.00
หจก.ช.วบิูลย์หนองคาย / ราคาที่ตกลงซ้ือ 
14,830  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

279/2564 ลว.29/01/2564

63 วสัดุประปา 885.00                   885.00                เฉพาะเจาะจง ร้านบุญฤทธิก์่อสร้าง             885.00
ร้านบุญฤทธิก์่อสร้าง / ราคาที่ตกลงซ้ือ 885 

 บาท
เสนอราคาต่่าสุด

และตรงตามเง่ือนไข
369/2564 ลว.24/02/2564

64 วสัดุก่อสร้าง 1,534.00                 1,534.00              เฉพาะเจาะจง ร้านบุญฤทธิก์่อสร้าง           1,534.00
ร้านบุญฤทธิก์่อสร้าง / ราคาที่ตกลงซ้ือ 
1,534  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

370/2564 ลว.24/02/2564

65 วสัดุส่านักงาน 7,449.00                 7,449.00              เฉพาะเจาะจง ร้าน เค.พ.ีเอ็น.มาร์เก็ตต้ิง           7,449.00
ร้าน เค.พ.ีเอ็น.มาร์เก็ตต้ิง / ราคาที่ตกลงซ้ือ
 7,449  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

334/2564 ลว.22/02/2564

66 วสัดุงานบ้านงานครัว 23,848.00               23,848.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน เค.พ.ีเอ็น.มาร์เก็ตต้ิง         23,848.00
ร้าน เค.พ.ีเอ็น.มาร์เก็ตต้ิง / ราคาที่ตกลงซ้ือ
 23,848  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

333/2564 ลว.22/02/2564

67 วสัดุบริโภค 19,062.00               19,062.00            เฉพาะเจาะจง ร้านสระใครซุปเปอร์ชิป         19,062.00
ร้านสระใครซุปเปอร์ชิป / ราคาที่ตกลงซ้ือ 
19,062  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

393/2564 ลว.29/01/2564

68 วสัดุบริโภค 1,395.00                 1,395.00              เฉพาะเจาะจง
วสิาหกิจชุมชนกลุ่มข้าว
อินทรีย์อ่าเภอสระใคร

          1,395.00
วสิาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวอินทรีย์อ่าเภอสระ
ใคร / ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,395  บาท

เสนอราคาต่่าสุด
และตรงตามเง่ือนไข

394/2564 ลว.29/01/2564

............................................. 
(  นายปรีชา  กุลชัยภูมิ)                                          

ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ 

ผู้ตรวจสอบ 

............................................. 
(  นายชัยณรงค์  สีเงิน )                                          

ต าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ 
ผู้จัดท ารายงาน 

............................................. 
( นายอลงกฏ  ดอนละ)   

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสระใคร 

ผู้เห็นชอบ/ผู้รับรอง 



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1

เวชภณัฑ์มิใช่ยา  35,310.00  35,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด  35,310.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
เสนอราคาต ่าสุด
และตรงตามเงื อนไข 104/2564 ลว.10/02/2564

2

เวชภณัฑ์มิใช่ยา  6,160.00  6,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เค.เค. ภณัฑ์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด  6,160.00
บริษทั เค.เค. ภณัฑ์ มาร์เก็ตต้ิง 
จ ากัด

เสนอราคาต ่าสุด
และตรงตามเงื อนไข 106/2564 ลว.10/02/2564

3

เวชภณัฑ์มิใช่ยา  7,770.00  7,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากัด  7,770.00 บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากัด
เสนอราคาต ่าสุด
และตรงตามเงื อนไข 108/2564 ลว.10/02/2564

4

เวชภณัฑ์มิใช่ยา  12,160.00  12,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอคอททอน จ ากัด  12,160.00 บริษทั ไบโอคอททอน จ ากัด
เสนอราคาต ่าสุด
และตรงตามเงื อนไข 110/2564 ลว.10/02/2564

5

เวชภณัฑ์มิใช่ยา  3,750.00  3,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทย นีโอ เมด จ ากัด(ส านักงานใหญ่)  3,750.00
บริษทั ไทย นีโอ เมด จ ากัด
(ส านักงานใหญ่)

เสนอราคาต ่าสุด
และตรงตามเงื อนไข 112/2564 ลว.10/02/2564

6

เวชภณัฑ์มิใช่ยา  25,000.00  25,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอ็น.อ.ีเมดิคอล ส านักงานใหญ่  25,000.00
หจก. เอ็น.อ.ีเมดิคอล ส านักงานใหญ่ เสนอราคาต ่าสุด

และตรงตามเงื อนไข 114/2564 ลว.10/02/2564

7

เวชภณัฑ์มิใช่ยา  9,600.00  9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั จงท ี(ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จ ากัด  9,600.00
บริษทั จงท ี(ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์
ปอร์ต จ ากัด

เสนอราคาต ่าสุด
และตรงตามเงื อนไข 116/2564 ลว.10/02/2564

8

เวชภณัฑ์มิใช่ยา  9,309.00  9,309.00 เฉพาะเจาะจง บ.แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จ ากัด (มหาชน)  9,309.00 บ.แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จ ากัด (มหาชน
เสนอราคาต ่าสุด
และตรงตามเงื อนไข 118/2564 ลว.10/02/2564

9

เวชภณัฑ์มิใช่ยา  3,500.00  3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เค.เค. ภณัฑ์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด  3,500.00
บริษทั เค.เค. ภณัฑ์ มาร์เก็ตต้ิง 
จ ากัด

เสนอราคาต ่าสุด
และตรงตามเงื อนไข 120/2564 ลว.10/02/2564

10

เวชภณัฑ์มิใช่ยา  4,333.50  4,333.50 เฉพาะเจาะจง บ.แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จ ากัด (มหาชน)  4,333.50 บ.แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จ ากัด (มหาชน
เสนอราคาต ่าสุด
และตรงตามเงื อนไข 122/2564 ลว.10/02/2564

11

เวชภณัฑ์มิใช่ยา  26,260.00  26,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด(ส านักงานใหญ่)  26,260.00
บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด
(ส านักงานใหญ่)

เสนอราคาต ่าสุด
และตรงตามเงื อนไข 124/2564 ลว.10/02/2564

12

เวชภณัฑ์มิใช่ยา  2,000.00  2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั จงท ี(ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จ ากัด  2,000.00
บริษทั จงท ี(ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์
ปอร์ต จ ากัด

เสนอราคาต ่าสุด
และตรงตามเงื อนไข 126/2564 ลว.10/02/2564

13

เวชภณัฑ์มิใช่ยา  1,045.00  1,045.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากัด  1,045.00 บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากัด
เสนอราคาต ่าสุด
และตรงตามเงื อนไข 128/2564 ลว.10/02/2564

14 เวชภณัฑ์มิใช่ยา  22,570.00  22,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด  22,570.00 บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด
เสนอราคาต ่าสุด
และตรงตามเงื อนไข 130/2564 ลว.10/02/2564

15

เวชภณัฑ์มิใช่ยา  21,390.00  21,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ไอแคร์ เมดิคัล  จ ากัด  21,390.00 บริษทั  ไอแคร์ เมดิคัล  จ ากัด
เสนอราคาต ่าสุด
และตรงตามเงื อนไข 132/2564 ลว.10/02/2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเวชภัณฑ์มิใช่ยาในรอบเดือน มีนาคม  2564

โรงพยาบาลสระใคร  อ าเภอสระใคร  จังหวัดหนองคาย



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเวชภัณฑ์มิใช่ยาในรอบเดือน มีนาคม  2564

โรงพยาบาลสระใคร  อ าเภอสระใคร  จังหวัดหนองคาย

16

เวชภณัฑ์มิใช่ยา  3,600.00  3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด  3,600.00
บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี 
จ ากัด

เสนอราคาต ่าสุด
และตรงตามเงื อนไข 134/2564 ลว.10/02/2564

............................................. 
(  นางวัชราภรณ์  ผิวเหลือง)                                          

ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชพีช านาญการพิเศษ 

หัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ 
ผู้ตรวจสอบ 

............................................. 
(  นางจินัดดา  น้อยตะริ)                                          

ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชพีช านาญการ 
ผู้จัดท ารายงาน 

............................................. 
( นายอลงกฏ  ดอนละ)   

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสระใคร 
ผู้เห็นชอบ/ผู้รับรอง 


