
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลสิรินธร  อำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สำหรับหน่วยงานราชการบริหารในส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 

 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสิรินธร   จังหวัดอุบลราชธานี 
วัน/เดือน/ปี : 1 มิถุนายน  2564 
หัวข้อ : รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  2564  ประจำปีงบประมาณ  
2564 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน   2564 ประจำปีงบประมาณ  2564   
(แบบ สขร.1)  ของโรงพยาบาลสิรินธร 
Link ภายนอก :  ไม่มี 
หมายเหตุ : ............................................................................................................................. .................. 
 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
 
 
               (นายณรงค์ชัย  วรรณโคตร)  
    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
       นักจัดการทั่วไปชำนาญการ    

 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                     (นายวรุตม์   เกตุสิริ) 
      นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง               
      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร 

 
 

ผู้รับผิดชอบการการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

(นายวราวุธ   แสงกล้า) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่...................................................... 
 
 

 

 

  



  
 

 

                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลสิรินธร   อำเภอสิรินธร   จังหวดัอุบลราชธานี    โทร. 0-4536-6311 
ที่  อบ. 0032.001.25/ 8135                                           วันที่    1  กันยายน  2564 
เรื่อง   รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  2564  (แบบ สขร.1) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร                                               
 
      เรื่องเดิม 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9(8) ที่ระบุหน่วยงานของรัฐต้อง
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดยการจัดทำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน  ....... (แบบ สขร.1) เสนอผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบ ณ วันสิ้นเดือน  

  ข้อพิจารณา 
  ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสิรินธร ขอรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัด
จ้างในรอบเดือน  มิถุนายน 2564  (แบบ สขร.1) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
  ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

1. รับทราบแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน 2564 
2. อนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิรินธร   

    
           
 

                                         (นางสาวราตรี    จันทาโสม)  
                                                  นักวิชาการพัสดุ     

 
 

                               อนญุาต                                      (นายณรงค์ชัย    วรรณโคตร)                                                 
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการใน                                    
      นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ         

                       ( นายวรุตม์     เกตุสิริ) 
          นายแพทย์ชำนาญการ   รักษาการในตำแหน่ง  
                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
 
 

 

 

 

 



แบบ  สขร.1

1 วัสดุอ่ืน          4,080.00        4,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดีโฮมวัน ร้านดีโฮมวัน ใช้เกณฑ์ราคา   01 มิย. 2564
2 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ ทันตกรรม        16,000.00      16,000.00 เฉพาะเจาะจง เอ-เด็นท์ พาร์ทแอนด์ทูล เอ-เด็นท์ พาร์ทแอนด์ทูล ใช้เกณฑ์ราคา   04 มิย. 2564
3 วัสดุงานบ้านงานครัว        12,450.00      12,450.00 เฉพาะเจาะจง บ.อุบลดีมาร์ท (2001) จ ากัด บ.อุบลดีมาร์ท (2001) จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา   04 มิย. 2564
4 วัสดุการแพทย์ 10,500.00       10,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บ.อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา   03 มิย. 2564
5 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 10,218.50       10,218.50     เฉพาะเจาะจง บ.น านิวัฒน์ (19992) จ ากัด บ.น านิวัฒน์ (19992) จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา   04 มิย. 2564
6 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 18,590.00       18,590.00     เฉพาะเจาะจง บ.น านิวัฒน์ (19992) จ ากัด บ.น านิวัฒน์ (19992) จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา   09 มิย. 2564
7 วัสดุงานบ้านงานครัว 22,249.00       22,249.00     เฉพาะเจาะจง บ.อุบลดีมาร์ท (2001) จ ากัด บ.อุบลดีมาร์ท (2001) จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา   10 มิย. 2564
8 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,660.00         4,660.00       เฉพาะเจาะจง บ.อุบลดีมาร์ท (2001) จ ากัด บ.อุบลดีมาร์ท (2001) จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา   03 มิย. 2564
9 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 8,300.00         8,300.00       เฉพาะเจาะจง ร้านประยงค์แอร์ ร้านประยงค์แอร์ ใช้เกณฑ์ราคา   09 มิย. 2564

10 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 9,700.00         9,700.00       เฉพาะเจาะจง ร้านประยงค์แอร์ ร้านประยงค์แอร์ ใช้เกณฑ์ราคา   03 มิย. 2564
11 วัสดุบริโภค 1,750.00         1,750.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   01 มิย. 2564
12 วัสดุบริโภค 1,820.00         1,820.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   02 มิย. 2564
13 วัสดุบริโภค 4,270.00         4,270.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   04 มิย. 2564
14 วัสดุบริโภค 1,890.00         1,890.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   04 มิย. 2564
15 วัสดุบริโภค 1,750.00         1,750.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   07 มิย. 2564
16 วัสดุบริโภค 1,750.00         1,750.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   07 มิย. 2564
17 วัสดุบริโภค 1,540.00         1,540.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   08 มิย. 2564
18 วัสดุบริโภค 1,540.00         1,540.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   07 มิย. 2564
19 วัสดุโฆษณาแพละเผยแพร่ 1,005.00         1,005.00       เฉพาะเจาะจง ร้านดีโฮมวัน ร้านดีโฮมวัน ใช้เกณฑ์ราคา   07 มิย. 2564
20 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,660.00         4,660.00       เฉพาะเจาะจง บ.อุบลดีมาร์ท (2001) จ ากัด บ.อุบลดีมาร์ท (2001) จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา   03 มิย. 2564

21 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 4,080.00         4,080.00       เฉพาะเจาะจง ร้านดีโฮมวัน ร้านดีโฮมวัน ใช้เกณฑ์ราคา   08 มิย. 2564

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีหรือวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน......มิถุนายน......2564....
โรงพยาบาลสิรินธร    จังหวัดอุบลราชธานี 

วันท่ี  30  เดือน   มิถุนายน     พ.ศ.  2564

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ



แบบ  สขร.1

22 วัสดุอ่ืน 720.00            720.00          เฉพาะเจาะจง ร้านดีโฮมวัน ร้านดีโฮมวัน ใช้เกณฑ์ราคา   08 มิย. 2564

23 ครุภัณฑ์ส านักงาน          2,980.00        2,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.ต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ บ.ต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ ใช้เกณฑ์ราคา   01 มิย. 2564
24 วัสดุงานบ้านงานครัว        19,239.00      19,239.00 เฉพาะเจาะจง บ.อุบลดีมาร์ท (2001) จ ากัด บ.อุบลดีมาร์ท (2001) จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา   10 มิย. 2564
25 วัสดุงานบ้านงานครัว        12,600.00      12,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเจริญ ร้านรุ่งเจริญ ใช้เกณฑ์ราคา   22 มิย. 2564
26 ครุภัณฑ์ส านักงาน 37,558.00       37,558.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม (มหาชน) จ ากัด บ.ดูโฮม (มหาชน) จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา   21 มิย. 2564
27 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,290.00       10,290.00     เฉพาะเจาะจง บ.อินเตอร์ไลน์ คอมมูนิเคช่ัน บ.อินเตอร์ไลน์ คอมมูนิเคช่ัน ใช้เกณฑ์ราคา   23 มิย. 2564
28 วัสดุบริโภค 10,500.00       10,500.00     เฉพาะเจาะจง ดาวพระศุกร์ ดาพระศุกร์ ใช้เกณฑ์ราคา   11 มิย. 2564
29 วัสดุยานพาหนะ 3,500.00         3,500.00       เฉพาะเจาะจง นุกูลกลการ นุกูลกลการ ใช้เกณฑ์ราคา   30 มิย. 2564
30 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,860.00         4,860.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม (มหาชน) จ ากัด บ.ดูโฮม (มหาชน) จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา   4 มิย. 2564
31 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,905.00         4,905.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม (มหาชน) จ ากัด บ.ดูโฮม (มหาชน) จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา   4 มิย. 2564
32 วัสดุอ่ืน 12,144.00       12,144.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม (มหาชน) จ ากัด บ.ดูโฮม (มหาชน) จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา   28 มิย. 2564
33 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,200.00         4,200.00       เฉพาะเจาะจง หจก.แสนสุขออกซิเจน หจก.แสนสุขออกซิเจน ใช้เกณฑ์ราคา   30 มิย. 2564
34 วัสดุอ่ืน 1,150.00         1,150.00       เฉพาะเจาะจง ร้านดีโฮมวัน ร้านดีโฮมวัน ใช้เกณฑ์ราคา   25 มิย. 2564
35 วัสดุงานบ้านงานครัว 31,415.00       31,415.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศรีอุดม ร้านศรีอุดม ใช้เกณฑ์ราคา   30 มิย. 2564
36 วัสดุงานบ้านงานครัว 16,480.00       16,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศรีอุดม ร้านศรีอุดม ใช้เกณฑ์ราคา   30 มิย. 2564
37 วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,920.00         7,920.00       เฉพาะเจาะจง ปอ-ปลา ปอ-ปลา ใช้เกณฑ์ราคา   28 มิย. 2564
38 วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,590.00         3,590.00       เฉพาะเจาะจง ซี.ซี.คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม จ ากัด ซี.ซี.คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา   16 มิย. 2564
39 ตรายาง 1,605.00         1,605.00       เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ผดุงสาร โรงพิมพ์ผดุงสาร ใช้เกณฑ์ราคา   06 มิย. 2564
40 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร มิย.64 17,250.00       17,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านลีซอ ร้านลีซอ ใช้เกณฑ์ราคา   04 มิย. 2564
41 วัสดุหินคลุก 24,500.00       24,500.00     เฉพาะเจาะจง วัฒนา  ดาลาด วัฒนา  ดาลาด ใช้เกณฑ์ราคา   03 มิย. 2564

42 วัสดุยานพาหนะ 4,280.00         4,280.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.ศักด์ิยนต์ ประดับยนต์ ร้าน ส.ศักด์ิยนต์ ประดับยนต์ ใช้เกณฑ์ราคา   17 มิย. 2564

เลขท่ีหรือวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
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วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป



แบบ  สขร.1

43 จ้างเหมาปรับปรุงฝ้าเพดาน 72,900.00       72,900.00     เฉพาะเจาะจง นายโงน บัวใหญ่ นายโงน บัวใหญ่ ใช้เกณฑ์ราคา   04 มิย. 2564

44 ตรายาง 1,926.00         1,926.00       เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ผดุงสาร โรงพิมพ์ผดุงสาร ใช้เกณฑ์ราคา   07 มิย. 2564

45 ตรายาง          2,140.00        2,140.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ผดุงสาร โรงพิมพ์ผดุงสาร ใช้เกณฑ์ราคา   07 มิย. 2564

46 จ้างเหมาพยาบาล มิย.64        34,920.00      34,920.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จามจุรี  สีแสด น.ส.จามจุรี  สีแสด ใช้เกณฑ์ราคา   10 มิย. 2564

47 ต่อประกันภัยรถยนต์        35,703.76      35,703.76 เฉพาะเจาะจง อลิอันซ์อยุธยา จ ากัด อลิอันซ์อยุธยา จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา   04 มิย. 2564

48 ต่อประกันภัยรถยนต์ 4,297.12         4,297.12       เฉพาะเจาะจง อลิอันซ์อยุธยา จ ากัด อลิอันซ์อยุธยา จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา   04 มิย. 2564

49 ค่าเช่าอุปกรณ์ Network wifi 26,788.52       26,788.52     เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์ คอมพิวเตอร์ หจก.บุรีรัมย์ คอมพิวเตอร์ ใช้เกณฑ์ราคา   01 มิย. 2564

50 ซ่อมรถราชการ 18,590.00       18,590.00     เฉพาะเจาะจง บ.น านิวัฒน์การช่าง (1992) บ.น านิวัฒน์การช่าง (1992) ใช้เกณฑ์ราคา   18 มิย. 2564

51 ล้างระบบเคร่ืองปรับอากาศ 9,700.00         9,700.00       เฉพาะเจาะจง ร้านประยงแอร์ ร้านประยงแอร์ ใช้เกณฑ์ราคา   11 มิย. 2564

52 ล้างระบบเคร่ืองปรับอากาศ 8,300.00         8,300.00       เฉพาะเจาะจง ร้านประยงแอร์ ร้านประยงแอร์ ใช้เกณฑ์ราคา   14 มิย. 2564

53 ซ่อมหม้อน่ึงเคร่ืองมือทางการแพทย์ 10,218.50       10,218.50     เฉพาะเจาะจง บ.น านิวัฒน์การช่าง (1992) บ.น านิวัฒน์การช่าง (1992) ใช้เกณฑ์ราคา   18 มิย. 2564

54 ซ่อมรถราชการ 21,480.00       21,480.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ถาวรยางยนต์ หจก.ถาวรยางยนต์ ใช้เกณฑ์ราคา   10 มิย. 2564

55 จ้างเหมา รปภ. มิย.64 9,100.00         9,100.00       เฉพาะเจาะจง นายลิขิต  สายจรัญ นายลิขิต  สายจรัญ ใช้เกณฑ์ราคา   29 มิย. 2564

56 จ้างเหมา รปภ. มิย.64 9,100.00         9,100.00       เฉพาะเจาะจง นายนที   ขันสะอาด นายนที   ขันสะอาด ใช้เกณฑ์ราคา   29 มิย. 2564

57 จ้างเหมา รปภ. มิย.64 9,100.00         9,100.00       เฉพาะเจาะจง นายอนุกรักษ์  ใจดี นายอนุกรักษ์  ใจดี ใช้เกณฑ์ราคา   29 มิย. 2564

58 จ้างเหมา รปภ. มิย.64 9,100.00         9,100.00       เฉพาะเจาะจง นายค าพันธ์  สวัสด์ิ นายค าพันธ์  สวัสด์ิ ใช้เกณฑ์ราคา   29 มิย. 2564

59 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 37,000.00       37,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซี.ซี.คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม จ ากัด บ.ซี.ซี.คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา   11 มิย. 2564

60 ครุภัณฑ์การแพทย์ 32,000.00       32,000.00     เฉพาะเจาะจง เอ.แอนด์.ที เมดิคอล เอ.แอนด์.ที เมดิคอล ใช้เกณฑ์ราคา   13 มิย. 2564

61 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,190.00         4,190.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซี.ซี.คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม จ ากัด บ.ซี.ซี.คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา   30 มิย. 2564
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โดยสรุป



แบบ  สขร.1

62 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13,500.00       13,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซี.ซี.คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม จ ากัด บ.ซี.ซี.คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา   30 มิย. 2564

63 ครุภัณฑ์ส านักงาน 3,990.00         3,990.00       เฉพาะเจาะจง บ.ต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ บ.ต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ ใช้เกณฑ์ราคา   07 มิย. 2564

64 ครุภัณฑ์ส านักงาน 55,430.00       55,430.00     เฉพาะเจาะจง บ.ต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ บ.ต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ ใช้เกณฑ์ราคา   07 มิย. 2564

65 วัสดุการแพทย์        10,500.00      10,500.00 เฉพาะเจาะจง อาร์เอ็กซ์ จ ากัด อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา   11 มิย. 2564

66 วัสดุการแพทย์        30,605.00      30,605.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แสนสุขออกซิเจน หจก.แสนสุขออกซิเจน ใช้เกณฑ์ราคา   30 มิย. 2564

67 วัสดุบริโภค          1,820.00        1,820.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   02 มิย. 2564

68 วัสดุบริโภค 4,270.00         4,270.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   04 มิย. 2564

69 วัสดุบริโภค 1,890.00         1,890.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   04 มิย. 2564

70 วัสดุบริโภค 1,750.00         1,750.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   07 มิย. 2564

71 วัสดุบริโภค 1,750.00         1,750.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   07 มิย. 2564

72 วัสดุบริโภค 1,540.00         1,540.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   08 มิย. 2564

73 วัสดุบริโภค 1,750.00         1,750.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   09 มิย. 2564

74 วัสดุบริโภค 1,820.00         1,820.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   10 มิย. 2564

75 วัสดุบริโภค 2,240.00         2,240.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   11 มิย. 2564

76 วัสดุบริโภค 1,890.00         1,890.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   11 มิย. 2564

77 วัสดุบริโภค 2,450.00         2,450.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   14 มิย. 2564

78 วัสดุบริโภค 1,330.00         1,330.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   15 มิย. 2564

79 วัสดุบริโภค 2,100.00         2,100.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   16 มิย. 2564

80 วัสดุบริโภค 2,100.00         2,100.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   17 มิย. 2564

เลขท่ีหรือวันท่ีของ
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ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
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แบบ  สขร.1

81 วัสดุบริโภค 1,750.00         1,750.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   18 มิย. 2564

82 วัสดุบริโภค 1,680.00         1,680.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   18 มิย. 2564

83 วัสดุบริโภค 1,610.00         1,610.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   21 มิย. 2564

84 วัสดุบริโภค 2,030.00         2,030.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   21 มิย. 2564

85 วัสดุบริโภค 1,950.00         1,950.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   22 มิย. 2564

65 วัสดุการแพทย์          1,960.00        1,960.00 เฉพาะเจาะจง อาร์เอ็กซ์ จ ากัด อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา   23 มิย. 2564

66 วัสดุการแพทย์          1,820.00        1,820.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แสนสุขออกซิเจน หจก.แสนสุขออกซิเจน ใช้เกณฑ์ราคา   25 มิย. 2564

67 วัสดุบริโภค          1,400.00        1,400.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   24 มิย. 2564

68 วัสดุบริโภค 2,310.00         2,310.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   25 มิย. 2564

69 วัสดุบริโภค 4,410.00         4,410.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   28 มิย. 2564

70 วัสดุบริโภค 1,820.00         1,820.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   29 มิย. 2564

71 วัสดุบริโภค 1,750.00         1,750.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์  นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   30 มิย. 2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน......มิถุนายน......2564....
โรงพยาบาลสิรินธร    จังหวัดอุบลราชธานี 

วันท่ี  30  เดือน   มิถุนายน     พ.ศ.  2564

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป
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