
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 ครุภัณฑการแพทย 38,500.00     - เฉพาะเจาะจง หจก. อินสทรูเมนทแล็ป หจก. อินสทรูเมนทแล็ป ราคาต่ําสุดและเปนไปตาม ใบสั่งซื้อเลขที่ 287/2563

จํานวน 2 รายการ เสนอราคา 38,500.00 บาท ราคา 38,500.00 บาท พรบ.การจัดซื้อจัดจาง ลงวันที่ 8 เม.ย. 2563

และการบริหารพัสดุภาครัฐ

 พ.ศ. ๒๕๖๐

 มาตรา 56 (2) (ข)

2 ครุภัณฑโฆษณา 17,180.00     - เฉพาะเจาะจง หจก. พอช.คอม หจก. พอช.คอม ราคาต่ําสุดและเปนไปตาม ใบสั่งซื้อเลขที่ 285/2563

และเผยแพร เสนอราคา 17,180.๐๐ บาท ราคา 17,180.๐๐ บาท พรบ.การจัดซื้อจัดจาง ลงวันที่ 8 เม.ย. 2563

จํานวน 1 รายการ และการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๐

 มาตรา 56 (2) (ข)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑในรอบเดือน มีนาคม

โรงพยาบาลสวนปรุง

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

3 ครุภัณฑการแพทย 162,000.00   - เฉพาะเจาะจง บจก. เซนตเมด บจก. เซนตเมด ราคาต่ําสุดและเปนไปตาม ใบสั่งซื้อเลขที่ 286/2563

จํานวน 1 รายการ เสนอราคา 162,000.๐๐ บาท ราคา 162,000.๐๐ บาท พรบ.การจัดซื้อจัดจาง ลงวันที่ 8 เม.ย. 2563

และการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๐

 มาตรา 56 (2) (ข)

4 ครุภัณฑสํานักงาน 15,000.00     - เฉพาะเจาะจง ราน พี เอ็น เมดิคอล ราน พี เอ็น เมดิคอล ราคาต่ําสุดและเปนไปตาม ใบสั่งซื้อเลขที่ 288/2563

จํานวน 1 รายการ เสนอราคา 15,000.๐๐ บาท ราคา 15,000.๐๐ บาท พรบ.การจัดซื้อจัดจาง ลงวันที่ 8 เม.ย. 2563

และการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๐

 มาตรา 56 (2) (ข)

5 ครุภัณฑการแพทย 53,500.00     - เฉพาะเจาะจง บจก. คอมมานด เทรดดิ้ง บจก. คอมมานด เทรดดิ้ง ราคาต่ําสุดและเปนไปตาม หนังสือขอตกลง 

จํานวน 1 รายการ เสนอราคา 53,500.๐๐ บาท ราคา 55,000.๐๐ บาท พรบ.การจัดซื้อจัดจาง สธ 0829.5/1124

และการบริหารพัสดุภาครัฐ วันที่ 8 เม.ย. 2563

พ.ศ. ๒๕๖๐

 มาตรา 56 (2) (ข)



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

6 ครุภัณฑสํานักงาน 352,180.00   - เฉพาะเจาะจง บจก. นิยมพานิช บจก. นิยมพานิช ราคาต่ําสุดและเปนไปตาม ใบสั่งซื้อเลขที่ 290/2563

จํานวน 4 รายการ เสนอราคา 352,180.๐๐ บาท ราคา 352,180.๐๐ บาท พรบ.การจัดซื้อจัดจาง ลงวันที่ 9 เม.ย. 2563

และการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๐

 มาตรา 56 (2) (ข)

7 ครุภัณฑการแพทย 345,000.00   350,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. เอสพีซี อารที บจก. เอสพีซี อารที ราคาต่ําสุดและเปนไปตาม ใบสั่งซื้อเลขที่ 299/2563

จํานวน 1 รายการ เสนอราคา 345,000.๐๐ บาท ราคา 345,000.๐๐ บาท พรบ.การจัดซื้อจัดจาง ลงวันที่ 20 เม.ย. 2563

และการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๐

 มาตรา 56 (2) (ข)

8 ครุภัณฑการแพทย 4,800.00        - เฉพาะเจาะจง หจก.เมดิคอล อีควิปเมนทฯ หจก.เมดิคอล อีควิปเมนทฯ ราคาต่ําสุดและเปนไปตาม -

จํานวน 1 รายการ เสนอราคา 4,800.๐๐ บาท ราคา 4,800.๐๐ บาท พรบ.การจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖0

 มาตรา 56 (2) (ข)



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

9 ครุภัณฑไฟฟา 14,670.00     24,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. นิยมพานิช บจก. นิยมพานิช ราคาต่ําสุดและเปนไปตาม ใบสั่งซื้อเลขที่ 296/2563

และวิทยุ เสนอราคา 14,670.๐๐ บาท ราคา 14,670.๐๐ บาท พรบ.การจัดซื้อจัดจาง ลงวันที่ 17 เม.ย. 2563

จํานวน 1 รายการ และการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๐

 มาตรา 56 (2) (ข)

10 ครุภัณฑสํานักงาน 13,500.00     - เฉพาะเจาะจง รานแม็กไอที แอนด เซอรวิส รานแม็กไอที แอนด เซอรวิส ราคาต่ําสุดและเปนไปตาม ใบสั่งซื้อเลขที่ 298/2563

จํานวน 1 รายการ เสนอราคา 13,500.๐๐ บาท ราคา 13,500.๐๐ บาท พรบ.การจัดซื้อจัดจาง ลงวันที่ 17 เม.ย. 2563

และการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๐

 มาตรา 56 (2) (ข)

11 ครุภัณฑสํานักงาน 28,200.00     30,000.00 เฉพาะเจาะจง รานออดีเทค โซลูชั่น รานออดีเทค โซลูชั่น ราคาต่ําสุดและเปนไปตาม ใบสั่งซื้อเลขที่ 302/2563

จํานวน 1 รายการ เสนอราคา 28,200.00 บาท ราคา 28,200.00 บาท พรบ.การจัดซื้อจัดจาง ลงวันที่ 20 เม.ย. 2563

หจก. โปรวิชั่นฯ และการบริหารพัสดุภาครัฐ

เสนอราคา 28,800.00 บาท พ.ศ. ๒๕๖๐

 มาตรา 56 (2) (ข)



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

ครุภัณฑการแพทย 11,600.00     11,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เมดิคอล อีคริปเมนทฯ หจก. เมดิคอล อีคริปเมนทฯ ราคาต่ําสุดและเปนไปตาม ใบสั่งซื้อเลขที่ 304/2563

จํานวน 1 รายการ เสนอราคา 11,600.๐๐ บาท ราคา 11,600.๐๐ บาท พรบ.การจัดซื้อจัดจาง ลงวันที่ 22 เม.ย. 2563

และการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖0

 มาตรา 56 (2) (ข)

ครุภัณฑกีฬา 13,000.00     14,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม มานะพานิช หจก. เชียงใหม มานะพานิช ราคาต่ําสุดและเปนไปตาม ใบสั่งซื้อเลขที่ 305/2563

จํานวน 3 รายการ เสนอราคา 30,600.๐๐ บาท ราคา 30,600.๐๐ บาท พรบ.การจัดซื้อจัดจาง ลงวันที่ 20 เม.ย. 2563

และการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖0

 มาตรา 56 (2) (ข)

ครุภัณฑการแพทย 160,000.00   160,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ทันตสยาม บจก. ทันตสยาม ราคาต่ําสุดและเปนไปตาม ใบสั่งซื้อเลขที่ 314/2563

จํานวน 1 รายการ เสนอราคา 160,000.๐๐ บาท ราคา 160,000.๐๐ บาท พรบ.การจัดซื้อจัดจาง ลงวันที่ 28 เม.ย. 2563

และการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๐

 มาตรา 56 (2) (ข)
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

ครุภัณฑสํานักงาน 374,000.00   374,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม พี แอนด ที หจก. เชียงใหม พี แอนด ที ราคาต่ําสุดและเปนไปตาม ใบสั่งซื้อเลขที่ 315/2563

จํานวน 2 รายการ เสนอราคา 374,000.๐๐ บาท ราคา 374,000.๐๐ บาท พรบ.การจัดซื้อจัดจาง ลงวันที่ 28 เม.ย. 2563

และการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๐

 มาตรา 56 (2) (ข)
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	ครุภัณฑ์ เม.ย. 63

