
ลําดับที่  วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจ้าง (บาท)  ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 ซื้อ วัสดุวิทย์ฯ           10,380.00           10,380.00 เฉพาะเจาะจง แต้ฮงหลีอ๊อกซิเย่น แต้ฮงหลีอ๊อกซิเย่น ราคาต่ําสุด 554  / 2562 ลงวันที่ 1 เม.ย. 62
2 ซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์           20,950.00           20,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ทีที ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส ร้าน ทีที ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส ราคาต่ําสุด 555  / 2562 ลงวันที่ 1 เม.ย. 62
3 ซื้อ วัสดุชันสูตร           12,980.00           12,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ บ.แล็บมาสเตอร์ ราคาต่ําสุด 556  / 2562 ลงวันที่ 1 เม.ย. 62
4 ซื้อ วัสดุชันสูตร           19,600.00           19,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.คิว.เอส บ.คิว.เอส ราคาต่ําสุด 557  / 2562 ลงวันที่ 1 เม.ย. 62
5 ซื้อ วัสดุชันสูตร           96,200.00           96,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แล็บไลน์ หจก.แล็บไลน์ ราคาต่ําสุด 558  / 2562 ลงวันที่ 1 เม.ย. 62
6 จ้าง เหมาบริการ               600.00               600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ หยดย้อย นายสมบัติ หยดย้อย ราคาต่ําสุด 559  / 2562 ลงวันที่ 1 เม.ย. 62
7 ซื้อ วัสดุทันตกรรม           10,800.00           10,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เซี่ยงไฮ้ทันตกรรม หจก.เซี่ยงไฮ้ทันตกรรม ราคาต่ําสุด 560  / 2562 ลงวันที่ 1 เม.ย. 62
8 ซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว               939.00               939.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมลิวรรณ ร้านมลิวรรณ ราคาต่ําสุด 561  / 2562 ลงวันที่ 3 เม.ย. 62
9 ซื้อ วัสดุยานพาหนะ               428.00               428.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตากฟ้าคาร์แคร์ ร้านตากฟ้าคาร์แคร์ ราคาต่ําสุด 562  / 2562 ลงวันที่ 3 เม.ย. 62
10 ซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว             8,800.00            8,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ บ.เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ ราคาต่ําสุด 563  / 2562 ลงวันที่ 3 เม.ย. 62
11 ซื้อ วัสดุก่อสร้าง             3,135.00            3,135.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหมิตรค้าไม้ ร้านสหมิตรค้าไม้ ราคาต่ําสุด 564  / 2562 ลงวันที่ 4 เม.ย. 62
12 ซื้อ วัสดุวิทย์ฯ           11,050.00           11,050.00 เฉพาะเจาะจง แต้ฮงหลีอ๊อกซิเย่น แต้ฮงหลีอ๊อกซิเย่น ราคาต่ําสุด 565  / 2562 ลงวันที่ 9 เม.ย. 62
13 ซื้อ ครุภัณฑ์สํานักงาน           99,960.00           99,960.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอเดีย ฟอร์นิเจอร์ บ.ไอเดีย ฟอร์นิเจอร์ ราคาต่ําสุด 566  / 2562 ลงวันที่ 9 เม.ย. 62
14 ซื้อ วัสดุชันสูตร           74,000.00           74,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี.เอ.พี. บ.ดี.เอ.พี. ราคาต่ําสุด 567  / 2562 ลงวันที่ 9 เม.ย. 62
15 ซื้อ วัสดุทันตกรรม             2,327.25            2,327.25 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช บ.ดีเคเอสเอช ราคาต่ําสุด 568  / 2562 ลงวันที่ 9 เม.ย. 62
16 ซื้อ วัสดุทันตกรรม             4,080.00            4,080.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอสดีเอส เคอร์ บ.เอสดีเอส เคอร์ ราคาต่ําสุด 569  / 2562 ลงวันที่ 10 เม.ย. 62
17 ซื้อ วัสดุทันตกรรม             8,360.00            8,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.ชูมิตร 1967 บ.ชูมิตร 1967 ราคาต่ําสุด 570  / 2562 ลงวันที่ 10 เม.ย. 62
18 ซื้อ วัสดุการแพทย์           18,228.00           18,228.00 เฉพาะเจาะจง บ.บอเนียว บ.บอเนียว ราคาต่ําสุด 571  / 2562 ลงวันที่ 10 เม.ย. 62
19 ซื้อ วัสดุการแพทย์             4,740.00            4,740.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส บ.ไทยก๊อส ราคาต่ําสุด 572  / 2562 ลงวันที่ 10 เม.ย. 62
20 ซื้อ วัสดุชันสูตร           68,000.00           68,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ เอส โกลบอล บ.เอ เอส โกลบอล ราคาต่ําสุด 573  / 2562 ลงวันที่ 11 เม.ย. 62
21 ซื้อ วัสดุชันสูตร           84,000.00           84,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี.เอ.พี. บ.ดี.เอ.พี. ราคาต่ําสุด 574  / 2562 ลงวันที่ 11 เม.ย. 62
22 ซื้อ วัสดุทันตกรรม             9,249.08            9,249.08 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช บ.ดีเคเอสเอช ราคาต่ําสุด 575  / 2562 ลงวันที่ 11 เม.ย. 62
23 ซื้อ วัสดุสํานักงาน             1,950.00            1,950.00 เฉพาะเจาะจง ยูเอส ซัพพลาย ยูเอส ซัพพลาย ราคาต่ําสุด 576  / 2562 ลงวันที่ 11 เม.ย. 62
24 ซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           18,396.00           18,396.00 เฉพาะเจาะจง บ.แสงพิทักษ์การไฟฟ้า บ.แสงพิทักษ์การไฟฟ้า ราคาต่ําสุด 577  / 2562 ลงวันที่ 11 เม.ย. 62
25 ซื้อ วัสดุวิทย์ฯ           16,020.00           16,020.00 เฉพาะเจาะจง แต้ฮงหลีอ๊อกซิเย่น แต้ฮงหลีอ๊อกซิเย่น ราคาต่ําสุด 578  / 2562 ลงวันที่ 11 เม.ย. 62
26 ซื้อ วัสดุก่อสร้าง             4,740.10            4,740.10 เฉพาะเจาะจง ร้านสหมิตรค้าไม้ ร้านสหมิตรค้าไม้ ราคาต่ําสุด 579  / 2562 ลงวันที่ 17 เม.ย. 62
27 ซื้อ วัสดุประกอบอาหาร (แห้ง)             1,100.00            1,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.เจริญ ร้าน ช.เจริญ ราคาต่ําสุด 580  / 2562 ลงวันที่ 17 เม.ย. 62
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ผู้อํานวยการโรงพยาบาลตากฟ้า



ลําดับที่  วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจ้าง (บาท)  ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปงานที่จัดซื้อหรือจ้าง เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง
28 ซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น             1,290.00            1,290.00 เฉพาะเจาะจง ตี๋เจริญแก๊สตากฟ้า ตี๋เจริญแก๊สตากฟ้า ราคาต่ําสุด 581  / 2562 ลงวันที่ 17 เม.ย. 62
29 จ้าง เหมาบริการ             2,065.10            2,065.10 เฉพาะเจาะจง ร้านตากฟ้าคาร์แคร์ ร้านตากฟ้าคาร์แคร์ ราคาต่ําสุด 582  / 2562 ลงวันที่ 17 เม.ย. 62
30 ซื้อ วัสดุวิทย์           11,820.00           11,820.00 เฉพาะเจาะจง แต้ฮงหลีอ๊อกซิเย่น แต้ฮงหลีอ๊อกซิเย่น ราคาต่ําสุด 583  / 2562 ลงวันที่ 17 เม.ย. 62
31 จ้าง เหมาบริการ           11,226.44           11,226.44 เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้ฯ บ.ริโก้ฯ ราคาต่ําสุด 584  / 2562 ลงวันที่ 17 เม.ย. 62
32 จ้าง เหมาบริการ           10,700.00           10,700.00 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้า การไฟฟ้า ราคาต่ําสุด 585  / 2562 ลงวันที่ 17 เม.ย. 62
33 ซื้อ วัสดุสํานักงาน             6,500.00            6,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เอส หจก.อาร์ เอส ราคาต่ําสุด 586  / 2562 ลงวันที่ 18 เม.ย. 62
34 ซื้อ วัสดุสํานักงาน           34,500.00           34,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ABC เคมิคอล ร้าน ABC เคมิคอล ราคาต่ําสุด 587  / 2562 ลงวันที่ 18 เม.ย. 62
35 ซื้อ วัสดุการแพทย์             9,080.00            9,080.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ บ.เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ ราคาต่ําสุด 588  / 2562 ลงวันที่ 18 เม.ย. 62
36 ซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         154,020.00         154,020.00 เฉพาะเจาะจง บ.แสงพิทักษ์การไฟฟ้า บ.แสงพิทักษ์การไฟฟ้า ราคาต่ําสุด 589  / 2562 ลงวันที่ 18 เม.ย. 62
37 ซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           16,740.00           16,740.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมชายอิเล็คทรอนิค ร้านสมชายอิเล็คทรอนิค ราคาต่ําสุด 590  / 2562 ลงวันที่ 19 เม.ย. 62
38 ซื้อ วัสดุสํานักงาน               150.00               150.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป้าย วี.ไอ.พี ร้าน ป้าย วี.ไอ.พี ราคาต่ําสุด 591  / 2562 ลงวันที่ 19 เม.ย. 62
39 จ้าง เหมาบริการ           27,285.00           27,285.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอนไซน์ บ.เอนไซน์ ราคาต่ําสุด 592  / 2562 ลงวันที่ 19 เม.ย. 62
40 ซื้อ วัสดุการแพทย์           16,337.80           16,337.80 เฉพาะเจาะจง บ.ไอแคร์ บ.ไอแคร์ ราคาต่ําสุด 593  / 2562 ลงวันที่ 19 เม.ย. 62
41 ซื้อ วัสดุการแพทย์             4,710.98            4,710.98 เฉพาะเจาะจง บ.พีพีเอส บ.พีพีเอส ราคาต่ําสุด 594  / 2562 ลงวันที่ 19 เม.ย. 62
42 ซื้อ วัสดุการแพทย์             6,900.00            6,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอแคร์ บ.ไอแคร์ ราคาต่ําสุด 595  / 2562 ลงวันที่ 22 เม.ย. 62
43 ซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์             6,900.00            6,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์โซน บ.คอมพิวเตอร์โซน ราคาต่ําสุด 596  / 2562 ลงวันที่ 22 เม.ย. 62
44 ซื้อ วัสดุวิทย์           31,360.00           31,360.00 เฉพาะเจาะจง แต้ฮงหลีอ๊อกซิเย่น แต้ฮงหลีอ๊อกซิเย่น ราคาต่ําสุด 597  / 2562 ลงวันที่ 22 เม.ย. 62
45 ซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           18,500.00           18,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.แสงพิทักษ์การไฟฟ้า บ.แสงพิทักษ์การไฟฟ้า ราคาต่ําสุด 598  / 2562 ลงวันที่ 22 เม.ย. 62
46 ซื้อ วัสดุก่อสร้าง             5,039.70            5,039.70 เฉพาะเจาะจง ร้านสหมิตรค้าไม้ ร้านสหมิตรค้าไม้ ราคาต่ําสุด 599  / 2562 ลงวันที่ 22 เม.ย. 62
47 ซื้อ วัสดุสํานักงาน             2,145.00            2,145.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮ้า บ.สยามโกลบอลเฮ้า ราคาต่ําสุด 600  / 2562 ลงวันที่ 24 เม.ย. 62
48 จ้าง เหมาบริการ           13,000.00           13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุพงษ์ จีนนุ้ย นายอนุพงษ์ จีนนุ้ย ราคาต่ําสุด 601 2562 ลงวันที่ 25 เม.ย. 62
49 จ้าง เหมาบริการ           13,000.00           13,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กัลยา ยศสมบัติ น.ส.กัลยา ยศสมบัติ ราคาต่ําสุด 602 2562 ลงวันที่ 25 เม.ย. 62
50 จ้าง เหมาบริการ           13,000.00           13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย ขุนหมื่น นายวินัย ขุนหมื่น ราคาต่ําสุด 603 2562 ลงวันที่ 25 เม.ย. 62
51 จ้าง เหมาบริการ           13,000.00           13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล สุขล้ํา นายทศพล สุขล้ํา ราคาต่ําสุด 604 2562 ลงวันที่ 25 เม.ย. 62
52 จ้าง เหมาบริการ           13,000.00           13,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พเยาว์ บุญรอด น.ส.พเยาว์ บุญรอด ราคาต่ําสุด 605 2562 ลงวันที่ 25 เม.ย. 62
53 จ้าง เหมาบริการ           13,000.00           13,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วันศิริ ศรีตะบุตร น.ส.วันศิริ ศรีตะบุตร ราคาต่ําสุด 606 2562 ลงวันที่ 25 เม.ย. 62
54 จ้าง เหมาบริการ           13,000.00           13,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อทิติยา มาสม น.ส.อทิติยา มาสม ราคาต่ําสุด 607 2562 ลงวันที่ 25 เม.ย. 62
55 จ้าง เหมาบริการ           13,000.00           13,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณิชากร ทิพสัพพา น.ส.ณิชากร ทิพสัพพา ราคาต่ําสุด 608 2562 ลงวนัที่ 25 เม.ย. 62
56 จ้าง เหมาบริการ           13,000.00           13,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อารียา  อิ่มทอง น.ส.อารียา  อิ่มทอง ราคาต่ําสุด 609 2562 ลงวันที่ 25 เม.ย. 62
57 จ้าง เหมาบริการ           13,000.00           13,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อุทุมพร  นิ่มนวล น.ส.อุทุมพร  นิ่มนวล ราคาต่ําสุด 610 2562 ลงวันที่ 25 เม.ย. 62
58 จ้าง เหมาบริการ           13,000.00           13,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มนัสชนก ภาษีภักดี น.ส.มนัสชนก ภาษีภักดี ราคาต่ําสุด 611 2562 ลงวันที่ 25 เม.ย. 62
59 จ้าง เหมาบริการ           13,000.00           13,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จารุณี คําดิรักษ์ น.ส.จารุณี คําดิรักษ์ ราคาต่ําสุด 612 2562 ลงวันที่ 25 เม.ย. 62

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลตากฟ้า

(นายอํานาจ  น้อยขํา)
นายแพทย์ชํานาญการ รักษาการในตําแหน่ง



ลําดับที่  วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจ้าง (บาท)  ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปงานที่จัดซื้อหรือจ้าง เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง
60 จ้าง เหมาบริการ           13,000.00           13,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรัชญา รอดรัตน์ นางรัชญา รอดรัตน์ ราคาต่ําสุด 613  / 2562 ลงวันที่ 25 เม.ย. 62
61 จ้าง เหมาบริการ           13,000.00           13,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปัทมา คุ้มสายสอาด นางสาวปัทมา คุ้มสายสอาด ราคาต่ําสุด 614  / 2562 ลงวันที่ 25 เม.ย. 62
62 จ้าง เหมาบริการ           13,000.00           13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนนท์ คนพิทักษ์ นายอนนท์ คนพิทักษ์ ราคาต่ําสุด 615  / 2562 ลงวันที่ 25 เม.ย. 62
63 จ้าง เหมาบริการ           13,000.00           13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสารัตน์ กองสิน นายสารัตน์ กองสิน ราคาต่ําสุด 616  / 2562 ลงวันที่ 25 เม.ย. 62
64 ซื้อ เหมาบริการ           15,000.00           15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวผกาวัลย์ นางสาวผกาวัลย์ ราคาต่ําสุด 617  / 2562 ลงวันที่ 25 เม.ย. 62
65 ซื้อ วัสดุประกอบอาหาร (สด)           93,000.00           93,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวรณัน แสนศรี นางวรณัน แสนศรี ราคาต่ําสุด 618  / 2562 ลงวันที่ 25 เม.ย. 62
66 ซื้อ วัสดุสํานักงาน           10,000.00           10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายราเชน ทองแผ่ นายราเชน ทองแผ่ ราคาต่ําสุด 619  / 2562 ลงวันที่ 25 เม.ย. 62
67 จ้าง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น         100,000.00         100,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรตากฟ้า จํากัด สหกรณ์การเกษตรตากฟ้า จํากัด ราคาต่ําสุด 620  / 2562 ลงวันที่ 25 เม.ย. 62
68 จ้าง เหมาบริการ           15,000.00           15,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้ฯ บ.ริโก้ฯ ราคาต่ําสุด 621  / 2562 ลงวันที่ 25 เม.ย. 62
69 จ้าง เหมาบริการ           10,000.00           10,000.00 เฉพาะเจาะจง ส.เรืองโรจน์ ส.เรืองโรจน์ ราคาต่ําสุด 622  / 2562 ลงวันที่ 25 เม.ย. 62
70 จ้าง เหมาบริการ           15,000.00           15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ทีที ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส ร้าน ทีที ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส ราคาต่ําสุด 623  / 2562 ลงวันที่ 25 เม.ย. 62
71 จ้าง เหมาบริการ             1,834.00            1,834.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กเซน บ.เอ็กเซน ราคาต่ําสุด 624  / 2562 ลงวันที่ 25 เม.ย. 62
72 จ้าง เหมาบริการ               500.00               500.00 เฉพาะเจาะจง ทต.ตากฟ้า ทต.ตากฟ้า ราคาต่ําสุด 625  / 2562 ลงวันที่ 25 เม.ย. 62
73 จ้าง เหมาบริการ           50,000.00           50,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.กรุงเทพ อาร์ไอเอ บ.กรุงเทพ อาร์ไอเอ ราคาต่ําสุด 626  / 2562 ลงวันที่ 25 เม.ย. 62
74 จ้าง เหมาบริการ           30,000.00           30,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอ็กซ่าซีแลม บ.แอ็กซ่าซีแลม ราคาต่ําสุด 627  / 2562 ลงวันที่ 25 เม.ย. 62
75 จ้าง เหมาบริการ           10,000.00           10,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โปรเฟสฯ บ.โปรเฟสฯ ราคาต่ําสุด 628  / 2562 ลงวันที่ 25 เม.ย. 62

(นายอํานาจ  น้อยขํา)
นายแพทย์ชํานาญการ รักษาการในตําแหน่ง

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลตากฟ้า


