
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลสิรินธร  อำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สำหรับหน่วยงานราชการบริหารในส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 

 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสิรินธร   จังหวัดอุบลราชธานี 
วัน/เดือน/ปี : 11  มิถุนายน  2564 
หัวข้อ : รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  2564  ประจำปี
งบประมาณ  2564 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม   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/ 4762                                           วันที่    11  มิภุนายน  2564 
เรื่อง   รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  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  พฤษภาคม 2564  (แบบ สขร.1) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
  ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

1. รับทราบแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม 2564 
2. อนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิรินธร   

    
           
 

                                         (นางสาวราตรี    จันทาโสม)  
                                                  นักวิชาการพัสดุ     

 
 

                               อนญุาต                                      (นายณรงค์ชัย    วรรณโคตร)                                                 
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการใน                                    
      นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ         

                       ( นายวรุตม์     เกตุสิริ) 
          นายแพทย์ชำนาญการ   รักษาการในตำแหน่ง  
                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
 
 

 

 

 

 



แบบ  สขร.1

1 วัสดุอ่ืน          1,575.00        1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดีโฮมวัน ร้านดีโฮมวัน ใช้เกณฑ์ราคา   03 พค. 2564
2 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน        69,320.00      69,320.00 เฉพาะเจาะจง ปตท.พลังงานชานยแดนไทย-ลาว ปตท.พลังงานชานยแดนไทย-ลาว ใช้เกณฑ์ราคา   05 พค. 2564
3 วัสดุงานบ้านงานครัว          5,609.00        5,609.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม มหาชน จ ากัด บ.ดูโฮม มหาชน จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา   05 พค. 2564
4 วัสดุงานบ้านงานครัว 7,090.00         7,090.00       เฉพาะเจาะจง อินเตอร์ไลน์ คอมมูนิเคช่ัน อินเตอร์ไลน์ คอมมูนิเคช่ัน ใช้เกณฑ์ราคา   10 พค. 2564
5 วัสดุยานพาหนะ 13,500.00       13,500.00     เฉพาะเจาะจง นุกุลกลการ นุกุลกลการ ใช้เกณฑ์ราคา   05 พค. 2564
6 วัสดุอ่ืน 280.00            280.00          เฉพาะเจาะจง ร้านลีซอ ร้านลีซอ ใช้เกณฑ์ราคา   05 พค. 2564
7 วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000.00         5,000.00       เฉพาะเจาะจง เอ.แอนด์ ที เมดิคอล เอ.แอนด์ ที เมดิคอล ใช้เกณฑ์ราคา   11 พค. 2564
8 วัสดุส านักงาน 1,998.00         1,998.00       เฉพาะเจาะจง อุบลสายฟ้า จ ากัด อุบลสายฟ้า จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา   05 พค. 2564
9 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,725.00         1,725.00       เฉพาะเจาะจง บ.อุบลดีมาร์ท (2001)จ ากัด บ.อุบลดีมาร์ท (2001)จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา   03 พค. 2564

10 วัสดุอ่ืน 1,425.00         1,425.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม มหาชน จ ากัด บ.ดูโฮม มหาชน จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา   14 พค. 2564
11 วัสดุงานบ้านงานครัว 17,820.00       17,820.00     เฉพาะเจาะจง รุ่งเจริญ รุ่งเจริญ ใช้เกณฑ์ราคา   12 พค. 2564
12 วัสดุส านักงาน 22,945.00       22,945.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม มหาชน จ ากัด บ.ดูโฮม มหาชน จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา   21 พค. 2564
13 ไม้ดอกไม้ประดับ 31,400.00       31,400.00     เฉพาะเจาะจง สวนไม้เรียว สวนไม้เรียว ใช้เกณฑ์ราคา   28 พค. 2564
14 วัสดุอ่ืน 7,338.00         7,338.00       เฉพาะเจาะจง ร้านลีซอ ร้านลีซอ ใช้เกณฑ์ราคา   05 พค. 2564
15 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,620.00         4,620.00       เฉพาะเจาะจง บ.อุบลดีมาร์ท (2001)จ ากัด บ.อุบลดีมาร์ท (2001)จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา   27 พค. 2564
16 วัสดุส านักงาน 3,000.00         3,000.00       เฉพาะเจาะจง อุทัยกรอบรูป อุทัยกรอบรูป ใช้เกณฑ์ราคา   27 พค. 2564
17 วัสดุอ่ืน 16,231.00       16,231.00     เฉพาะเจาะจง ร้านลีซอ ร้านลีซอ ใช้เกณฑ์ราคา   28 พค. 2564
18 วัสดุงานบ้านงานครัว 22,590.00       22,590.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศรีอุดม ร้านศรีอุดม ใช้เกณฑ์ราคา   28 พค. 2564
19 วัสดุงานบ้านงานครัว 19,179.00       19,179.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศรีอุดม ร้านศรีอุดม ใช้เกณฑ์ราคา   28 พค. 2564
20 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,230.00         4,230.00       เฉพาะเจาะจง บ.อุบลดีมาร์ท (2001)จ ากัด บ.อุบลดีมาร์ท (2001)จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา   14 พค. 2564
21 วัสดุโครงการ 1,180.00         1,180.00       เฉพาะเจาะจง ร้านดีโฮมวัน ร้านดีโฮมวัน ใช้เกณฑ์ราคา   07 พค. 2564

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีหรือวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน......พฤษภาคม......2564....
โรงพยาบาลสิรินธร    จังหวัดอุบลราชธานี 

วันท่ี   30    เดือน   พฤษภาคม     พ.ศ.  2564

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ



แบบ  สขร.1

22 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 940.00            940.00          เฉพาะเจาะจง ร้านดีโฮมวัน ร้านดีโฮมวัน ใช้เกณฑ์ราคา   24 พค. 2564

23 วัสดุส านักงาน 2,200.00         2,200.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม มหาชน จ ากัด บ.ดูโฮม มหาชน จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา   27 พค. 2564

24 วัสดุบริโภค 4,450.00         4,450.00       เฉพาะเจาะจง มี กุศล วี วอเตอร์ มี กุศล วี วอเตอร์ ใช้เกณฑ์ราคา   31 พค. 2564

25 วัสดุเช้ือเพลิง 71,800.00       71,800.00     เฉพาะเจาะจง ปตท.พลังงานชายแดนไทย-ลาว ปตท.พลังงานชายแดนไทย-ลาว ใช้เกณฑ์ราคา   31 พค. 2564

26 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,058.00         2,058.00       เฉพาะเจาะจง ร้านแสงอยู่คง ร้านแสงอยู่คง ใช้เกณฑ์ราคา   17 พค. 2564

27 วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,020.00         9,020.00       เฉพาะเจาะจง ร้านปอปลา ร้านปอปลา ใช้เกณฑ์ราคา   06 พค. 2564

28 วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,600.00         3,600.00       เฉพาะเจาะจง ร้านปอปลา ร้านปอปลา ใช้เกณฑ์ราคา   13 พค. 2564

29 จ้างเหมาทาสีบริเวณโรงพยาบาลสิรินธร 73,441.00       73,441.00     เฉพาะเจาะจง นายโงน   บัวใหญ่ นายโงน   บัวใหญ่ ใช้เกณฑ์ราคา   11 พค. 2564

30 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 9,510.00         9,510.00       เฉพาะเจาะจง ร้านลีซอ ร้านลีซอ ใช้เกณฑ์ราคา   05 พค. 2564

31 ซ่อมรถราชการ กร-5540 อบ. 3,594.88         3,594.88       เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าดีเย่ียม จ ากัด บ.โตโยต้าดีเย่ียม จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา   11 พค. 2564

32 ซ่อมรถราชการ กว-6440 อบ. 3,152.97         3,152.97       เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าดีเย่ียม จ ากัด บ.โตโยต้าดีเย่ียม จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา   07 พค. 2564

33 ซ่อมรถราชการ ผจ-8758 อบ. 3,226.69         3,226.69       เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าดีเย่ียม จ ากัด บ.โตโยต้าดีเย่ียม จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา   11 พค. 2564

34 ซ่อมรถราชการ ผก-6858 อบ. 2,255.03         2,255.03       เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าดีเย่ียม จ ากัด บ.โตโยต้าดีเย่ียม จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา   15 พค. 2564

35 ซ่อมรถราชการ ขก-2106 อบ. 2,529.48         2,529.48       เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าดีเย่ียม จ ากัด บ.โตโยต้าดีเย่ียม จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา   11 พค. 2564

36 ค่าเช่าเคร่ืองเอกซเรย์ 24,000.00       24,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ทีจีแอล เมดิคัล บ.ทีจีแอล เมดิคัล ใช้เกณฑ์ราคา   05 พค. 2564

37 ซ่อมรถราชการ กธ-4350 อบ. 10,250.00       10,250.00     เฉพาะเจาะจง วัฒนาคาร์แอร์ วัฒนาคาร์แอร์ ใช้เกณฑ์ราคา   17 พค. 2564

38 ต่อเติมหลังคาทางเช่ือมระหว่างตึก 98,300.00       98,300.00     เฉพาะเจาะจง นายโงน   บัวใหญ่ นายโงน   บัวใหญ่ ใช้เกณฑ์ราคา   20 พค. 2564

39 จ้างเหมาผู้ช่วยห้องยา 7,500.00         7,500.00       เฉพาะเจาะจง นางณัฎฐิกา  ตันกรรมสิทธ์ิ นางณัฎฐิกา  ตันกรรมสิทธ์ิ ใช้เกณฑ์ราคา   28 พค. 2564

40 จ้างเหมาหมอนวดแผนไทย พค.64 8,000.00         8,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสมจิตร  บุญมานันท์ นางสมจิตร  บุญมานันท์ ใช้เกณฑ์ราคา   28 พค. 2564

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีหรือวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วันท่ี   30    เดือน   พฤษภาคม     พ.ศ.  2564
โรงพยาบาลสิรินธร    จังหวัดอุบลราชธานี 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน......พฤษภาคม......2564....



แบบ  สขร.1

41 จ้างเหมาหมอนวดแผนไทย พค.64 8,000.00         8,000.00       เฉพาะเจาะจง นางลัดดา  ทองผาย นางลัดดา  ทองผาย ใช้เกณฑ์ราคา   28 พค. 2564

42 จ้างเหมาหมอนวดแผนไทย พค.64 8,000.00         8,000.00       เฉพาะเจาะจง นางอันดา   จันทร์เพ็ง นางอันดา   จันทร์เพ็ง ใช้เกณฑ์ราคา   28 พค. 2564

43 จ้างเหมา รปภ.พค.64 9,100.00         9,100.00       เฉพาะเจาะจง นายลิขิต  สายจรัล นายลิขิต  สายจรัล ใช้เกณฑ์ราคา   28 พค. 2564

44 จ้างเหมา รปภ.พค.64 9,100.00         9,100.00       เฉพาะเจาะจง นายนที  ขันสะอาด นายนที  ขันสะอาด ใช้เกณฑ์ราคา   28 พค. 2564

45 จ้างเหมา รปภ.พค.64 9,100.00         9,100.00       เฉพาะเจาะจง นายค าพันธ์   ทองสวัสด์ิ นายค าพันธ์   ทองสวัสด์ิ ใช้เกณฑ์ราคา   28 พค. 2564

46 จ้างเหมา รปภ.พค.64 9,100.00         9,100.00       เฉพาะเจาะจง นายอนุรักษ์   ใจดี นายอนุรักษ์   ใจดี ใช้เกณฑ์ราคา   28 พค. 2564

47 จ้างเหมาพยาบาล ประจ าเดือน พค.64 33,180.00       33,180.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.อินทร์ธุอร   มาพงษ์ น.ส.อินทร์ธุอร   มาพงษ์ ใช้เกณฑ์ราคา   28 พค. 2564

48 ซ่อมรถราชการ กต-5078 อบ. 11,370.00       11,370.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ถาวรยางยนต์ไทรป์ หจก.ถาวรยางยนต์ไทรป์ ใช้เกณฑ์ราคา   11 พค. 2564

49 ซ่อมรถราชการ กธ-4350 อบ. 8,980.00         8,980.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ถาวรยางยนต์ไทรป์ หจก.ถาวรยางยนต์ไทรป์ ใช้เกณฑ์ราคา   07 พค. 2564

50 ซ่อมรถราชการ นข-3526 อบ. 6,100.00         6,100.00       เฉพาะเจาะจง วัฒนาคาร์แอร์ วัฒนาคาร์แอร์ ใช้เกณฑ์ราคา   07 พค. 2564

51 จ้างเหมาท าตรายาง 5,350.00         5,350.00       เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ผดุงสาร โรงพิมพ์ผดุงสาร ใช้เกณฑ์ราคา   27 พค. 2564

52 จ้างเหมาพิมพ์เอกสาร 47,347.50       47,347.50     เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ผดุงสาร โรงพิมพ์ผดุงสาร ใช้เกณฑ์ราคา   17 พค. 2564

53 จ้างเหมาท าตรายาง 9,095.00         9,095.00       เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ผดุงสาร โรงพิมพ์ผดุงสาร ใช้เกณฑ์ราคา   20 พค. 2564

54 จ้างเหมาถ่ายเอกสารฉีดวัคซีนโควิด-19 17,250.00       17,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านลีซอ ร้านลีซอ ใช้เกณฑ์ราคา   25 พค. 2564

55 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร พค.64 22,892.00       22,892.00     เฉพาะเจาะจง ร้านลีซอ ร้านลีซอ ใช้เกณฑ์ราคา   28 พค. 2564

56 จ้างเหมาก าจัดขยะติดเช้ือ พค.64 6,024.00         6,024.00       เฉพาะเจาะจง สนง.เทศบาลวารินช าราบ สนง.เทศบาลวารินช าราบ ใช้เกณฑ์ราคา   31 พค. 2564

57 จ้างเหมาตัดผ้าห่อเคร่ืองมือ 15,000.00       15,000.00     เฉพาะเจาะจง นางวอง  บุญศรี นางวอง  บุญศรี ใช้เกณฑ์ราคา   25 พค. 2564

58 จ้างเหมาพิมพ์เอกสาร 2,140.00         2,140.00       เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ผดุงสาร โรงพิมพ์ผดุงสาร ใช้เกณฑ์ราคา   27 พค. 2564

59 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 12,870.00       12,870.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซีซีคอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม บ.ซีซีคอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม ใช้เกณฑ์ราคา   12 พค. 2564

โรงพยาบาลสิรินธร    จังหวัดอุบลราชธานี 
วันท่ี   30    เดือน   พฤษภาคม     พ.ศ.  2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน......พฤษภาคม......2564...

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีหรือวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง



แบบ  สขร.1

60 เคร่ืองพิมพ์และถ่ายเอกสาร 17,630.00       17,630.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซีซีคอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม บ.ซีซีคอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม ใช้เกณฑ์ราคา   12 พค. 2564

61 ครุภัณฑ์ส านักงาน 12,360.00       12,360.00     เฉพาะเจาะจง บ.ต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ บ.ต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ ใช้เกณฑ์ราคา   17 พค. 2564

62 ครุภัณฑ์ส านักงาน 12,360.00       12,360.00     เฉพาะเจาะจง บ.ต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ บ.ต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ ใช้เกณฑ์ราคา   17 พค. 2564

63 ครุภัณฑ์ส านักงาน        41,080.00      41,080.00 เฉพาะเจาะจง บ.ต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ บ.ต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ ใช้เกณฑ์ราคา   17 พค. 2564

64 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 19,430.00       19,430.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซีซีคอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม บ.ซีซีคอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม ใช้เกณฑ์ราคา   20 พค. 2564

65 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,190.00         4,190.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซีซีคอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม บ.ซีซีคอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม ใช้เกณฑ์ราคา   20 พค. 2564

66 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 23,900.00       23,900.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซีซีคอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม บ.ซีซีคอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม ใช้เกณฑ์ราคา   20 พค. 2564

67 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3,440.00         3,440.00       เฉพาะเจาะจง บ.ต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ บ.ต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ ใช้เกณฑ์ราคา   20 พค. 2564

68 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 11,604.00       11,604.00     เฉพาะเจาะจง เอ.ที.เมดิคัล จ ากัด เอ.ที.เมดิคัล จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา   12 พค. 2564

69 เคร่ืองช่ังน้ าหนักและวัดส่วนสูง 85,000.00       85,000.00     เฉพาะเจาะจง ที.ที.คอม จ ากัด ที.ที.คอม จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา   21 พค. 2564

70 ตู้ลงทะเบียนบัตรคิวผู้รับบริการ 65,000.00       65,000.00     เฉพาะเจาะจง ที.ที.คอม จ ากัด ที.ที.คอม จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา   21 พค. 2564

71 เคร่ืองวัดความดันโลหิต 58,000.00       58,000.00     เฉพาะเจาะจง ที.ที.คอม จ ากัด ที.ที.คอม จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา   21 พค. 2564

72 วัสดุการแพทย์ 19,000.00       19,000.00     เฉพาะเจาะจง เมืองทองเภสัช จ ากัด เมืองทองเภสัช จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา   05 พค. 2564

73 วัสดุการแพทย์ 12,500.00       12,500.00     เฉพาะเจาะจง พาวเวอร์ เมด เซนเตอร์ พาวเวอร์ เมด เซนเตอร์ ใช้เกณฑ์ราคา   21 พค. 2564

74 วัสดุการแพทย์ 17,600.00       17,600.00     เฉพาะเจาะจง พาวเวอร์ เมด เซนเตอร์ พาวเวอร์ เมด เซนเตอร์ ใช้เกณฑ์ราคา   05 พค. 2564

75 วัสดุการแพทย์ 42,490.00       42,490.00     เฉพาะเจาะจง หจก.แสนสุขอ๊อกซิเจน หจก.แสนสุขอ๊อกซิเจน ใช้เกณฑ์ราคา   14 พค. 2564

76 วัสดุการแพทย์ 12,500.00       12,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านดี เอ เมล์ ซัพพลายเออร์ ร้านดี เอ เมล์ ซัพพลายเออร์ ใช้เกณฑ์ราคา   14 พค. 2564

77 วัสดุบริโภค 2,590.00         2,590.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   03 พค. 2564

78 วัสดุบริโภค 1,820.00         1,820.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   03 พค. 2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน......พฤษภาคม......2564....
โรงพยาบาลสิรินธร    จังหวัดอุบลราชธานี 

วันท่ี   30    เดือน   พฤษภาคม     พ.ศ.  2564

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีหรือวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง



แบบ  สขร.1

79 วัสดุบริโภค 1,960.00         1,960.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   05 พค. 2564

80 วัสดุบริโภค 1,540.00         1,540.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   06 พค. 2564

81 วัสดุบริโภค 1,750.00         1,750.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   07 พค. 2564

82 วัสดุบริโภค 1,540.00         1,540.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   07 พค. 2564

83 วัสดุบริโภค 2,590.00         2,590.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   07 พค. 2564

84 วัสดุบริโภค          1,400.00        1,400.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   07 พค. 2564

85 วัสดุบริโภค 1,260.00         1,260.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   11 พค. 2564

86 วัสดุบริโภค 1,400.00         1,400.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   11 พค. 2564

87 วัสดุบริโภค 1,540.00         1,540.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   12 พค. 2564

88 วัสดุบริโภค 1,400.00         1,400.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   13 พค. 2564

89 วัสดุบริโภค 1,540.00         1,540.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   14 พค. 2564

90 วัสดุบริโภค 1,050.00         1,050.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   15 พค. 2564

91 วัสดุบริโภค 2,310.00         2,310.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   16 พค. 2564

92 วัสดุบริโภค 1,330.00         1,330.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   17 พค. 2564

93 วัสดุบริโภค 1,190.00         1,190.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   18 พค. 2564

94 วัสดุบริโภค 1,330.00         1,330.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   19 พค. 2564

95 วัสดุบริโภค 1,330.00         1,330.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   20 พค. 2564

96 วัสดุบริโภค 1,470.00         1,470.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   21 พค. 2564

97 วัสดุบริโภค 1,400.00         1,400.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   22 พค. 2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน......พฤษภาคม......2564....
โรงพยาบาลสิรินธร    จังหวัดอุบลราชธานี 

วันท่ี   30    เดือน   พฤษภาคม     พ.ศ.  2564

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีหรือวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง



98 วัสดุบริโภค 1,610.00         1,610.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   23 พค. 2564

99 วัสดุบริโภค 910.00            910.00          เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   24 พค. 2564

100 วัสดุบริโภค 2,380.00         2,380.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   27 พค. 2564

101 วัสดุบริโภค 1,470.00         1,470.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   28 พค. 2564

102 วัสดุบริโภค 1,960.00         1,960.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   28 พค. 2564

103 วัสดุบริโภค 4,130.00         4,130.00       เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ นายภานุวัฒน์   นนท์ศิริ ใช้เกณฑ์ราคา   31 พค. 2564


