
 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู โทร ๐ ๗๔๗๗ ๓๕๖๓ – ๘ ต่อ ๑๐๐ 

ที ่  สต ๐๐๓๒.๓๔/๓๔๒๔ วันที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลละงู 

ตามที่ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 
ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จึงขอรายงานสรุปผลการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑) ตามรายละเอียดแนบท้าย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขออนุญาตน าขึ้นเผยแพร่เอกสารผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 
 
 

(นางปฐมญา พรหมบุญแก้ว) 
เจ้าหน้าที่ 

 
 
 

(นายอนวัชช์ ช่างแกหรา) 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

 
 ทราบ/อนุมัติ   ไม่อนุมัติ 

 
 
 

(นายปวิตร วณิชชานนท์) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) 

โรงพยาบาลละงู 



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

1 ค่าใช้สอย 5,000.00           5,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวมารีน่า เรืองสว่าง 5,000.00              นางสาวมารีน่า เรืองสว่าง ราคาต ่าสุด 01-ธ.ค.-64

2 ครุภัณฑ์ 999,000.00       999,000.00        คัดเลือก
บมจ.ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย)

999,000.00         
 บมจ.ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย)

ราคาต ่าสุด 9/2565 ลว 8 พ.ย.64

3 วัสดุ 67,110.00         67,110.00          คัดเลือก บมจ.ลินเด้ (ประเทศไทย) 67,110.00            บมจ.ลินเด้ (ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด 1/2565 ลว 1 ต.ค. 64
4 ครุภัณฑ์ 32,000.00         32,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเพ่ือนคอมพิวเตอร์ 32,000.00            ร้านเพื อนคอมพิวเตอร์ ราคาต ่าสุด 284/2565 ลว 16 ธ.ค.64

5 ครุภัณฑ์ 22,000.00         22,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.โมเดิร์นคอม ไอที 22,000.00            หจก.โมเดิร์นคอม ไอที ราคาต ่าสุด 277/2565 ลว 22 ธ.ค.64

6 วัสดุ 36,000.00         36,000.00          เฉพาะเจาะจง บจก.เวลธ์ วิน เทรดด้ิง 36,000.00            บจก.เวลธ์ วิน เทรดด้ิง ราคาต ่าสุด 30/2565 ลว.8/12/64

7 วัสดุ 70,000.00         70,000.00          เฉพาะเจาะจง บจก.เวลธ์ วิน เทรดด้ิง 70,000.00            บจก.เวลธ์ วิน เทรดด้ิง ราคาต ่าสุด 31/2565 ลว.8/12/64

8 วัสดุ 12,000.00         12,000.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ท็อป เวิร์ล เทรด 12,000.00            บจก.ท็อป เวิร์ล เทรด ราคาต ่าสุด 32/2565 ลว.8/12/64

9 วัสดุ 34,775.00         34,775.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 34,775.00            บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด 33/2565 ลว.8/12/64

10 วัสดุ 1,680.00           1,680.00           เฉพาะเจาะจง หจก วีอาร์ ซัพพอร์ต 1,680.00              หจก วีอาร์ ซัพพอร์ต ราคาต ่าสุด 34/2565 ลว.8/12/64

11 วัสดุ 3,200.00           3,200.00           เฉพาะเจาะจง บจก.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 3,200.00              บจก.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี ราคาต ่าสุด 35/2565 ลว.8/12/64

12 จ้างเหมา 86,400 86,400.00          เฉพาะเจาะจง นางสุปานา กายง 86,400.00            นางสุปานา กายง ราคาต ่าสุด 60/2565 ลงวันที  15 พ.ย 64

13 จ้างเหมา 90,600 90,600.00          เฉพาะเจาะจง นางสุปานา กายง 90,600.00            นางสุปานา กายง ราคาต ่าสุด 61/2565 ลงวันที  19 พ.ย 64

14 จ้างเหมา 40,800 40,800.00          เฉพาะเจาะจง นางสุปานา กายง 40,800.00            นางสุปานา กายง ราคาต ่าสุด 62/2565ลงวันที  26 พ.ย.64

15 วัสดุ 1,000.00           1,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านจ้ินค้าถัง 1,000.00              ร้านจ้ินค้าถัง ราคาต ่าสุด 295/65(20 ธค.64)

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

แบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564
โรงพยาบาลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

วันท่ี 1-31 ธันวาคม 2564

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนองานท่ี
จัดซ้ือ
หรือท่ี
จัดจ้าง

ล าดับ
ท่ี

วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัด

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

แบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564
โรงพยาบาลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

วันท่ี 1-31 ธันวาคม 2564

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนองานท่ี
จัดซ้ือ
หรือท่ี
จัดจ้าง

ล าดับ
ท่ี

วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัด

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

16 วัสดุ 2,400.00           2,400.00           เฉพาะเจาะจง ร้านก่าแพงเฟอร์นิเจอร์ 2,400.00              ร้านก่าแพงเฟอร์นิเจอร์ ราคาต ่าสุด 300/65(20 ธค.64)

17 วัสดุ 8,940.00           8,940.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ่ากัด 8,940.00              บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ่ากัด ราคาต ่าสุด 285/65(16 ธค.64)

18 วัสดุ 26,760.00         26,760.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ่ากัด 26,760.00            บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ่ากัด ราคาต ่าสุด 275/65(14 ธค.64)

19 ค่าใช้สอย 12,300.00         12,300.00          เฉพาะเจาะจง อุสามกานช่าง 12,300.00            อุสามกานช่าง ราคาต ่าสุด 296/65(20 ธค.64)

20 วัสดุ 17,070.00         17,070.00          เฉพาะเจาะจง ร้านไหมฟ้า มาร์เก็ตต้ิง 17,070.00            ร้านไหมฟ้า มาร์เก็ตต้ิง ราคาต ่าสุด 271/65(13 ธค.64)

21 วัสดุ 250.00             250.00              เฉพาะเจาะจง ร้านเพื อนคอมพิวเตอร์ 250.00                ร้านเพื อนคอมพิวเตอร์ ราคาต ่าสุด 298/65(20 ธค.64)

22 วัสดุ 490.00             490.00              เฉพาะเจาะจง ร้านรวมศิลป์เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ 490.00                ร้านรวมศิลป์เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด 299/65(20 ธค.64)

23 วัสดุ 335.00             335.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท สมบูรณ์ จ่ากัด 335.00                บริษัท สมบูรณ์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 297/65(20 ธค.64)

24 ค่าใช้สอย 3,600.00           3,600.00           เฉพาะเจาะจง นายสมชาย สิทธิยาสกุล 3,600.00              นายสมชาย สิทธิยาสกุล ราคาต ่าสุด 258/65(8 ธค.64)

25 วัสดุ 300.00             300.00              เฉพาะเจาะจง ร้านช่างเสด 300.00                ร้านช่างเสด ราคาต ่าสุด 290/6517ธค.64)

26 วัสดุ 800.00             800.00              เฉพาะเจาะจง ร้านอชิโฟโต้ 800.00                ร้านอชิโฟโต้ ราคาต ่าสุด 270/65(13 ธค.64)

27 วัสดุ 1,220.00           1,220.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเพื อนคอมพิวเตอร์ 1,220.00              ร้านเพื อนคอมพิวเตอร์ ราคาต ่าสุด 294/65(20 ธค.64)

28 วัสดุ 21,650.00         21,650.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หาดใหญ่โปรเทคชั น 21,650.00            หจก.หาดใหญ่โปรเทคชั น ราคาต ่าสุด 265/65(9 ธค.64)

29 วัสดุ 5,400.00           5,400.00           เฉพาะเจาะจง ร้านไหมฟ้า มาร์เก็ตต้ิง 5,400.00              ร้านไหมฟ้า มาร์เก็ตต้ิง ราคาต ่าสุด 274/65(14 ธค.64)

30 ค่าใช้สอย 40,000.00         40,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอิร์ธไลน์ จ่ากัด 40,000.00            บริษัท เอิร์ธไลน์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 125/65(3 พย.64)

31 จ้างเหมา 37,600 37,600.00          เฉพาะเจาะจง นางจินดา ปานพันธ์ 37,600.00            นางจินดา ปานพันธ์ ราคาต ่าสุด 64/65 ลงวันที  30 พ.ย64



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

แบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564
โรงพยาบาลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

วันท่ี 1-31 ธันวาคม 2564

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนองานท่ี
จัดซ้ือ
หรือท่ี
จัดจ้าง

ล าดับ
ท่ี

วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัด

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

32 จ้างเหมา 37,050 37,050.00          เฉพาะเจาะจง นางประไพ ยังนิ ง 37,050.00            นางประไพ ยังนิ ง ราคาต ่าสุด 56/65 ลงวันที  30 พ.ย.64

33 จ้างเหมา 37,600 37,600.00          เฉพาะเจาะจง นางจินดา ปานพันธ์ 37,600.00            นางจินดา ปานพันธ์ ราคาต ่าสุด 64/65 ลงวันที  30 พ.ย 64

34 จ้างเหมา 37,050 37,050.00          เฉพาะเจาะจง นางประไพ ยังนิ ง 37,050.00            นางประไพ ยังนิ ง ราคาต ่าสุด 56/65 ลงวันที  30 พ.ย 64

35 ยา 27,000.00         27,000.00          เฉพาะเจาะจง อีออนเมด 27,000.00            อีออนเมด ราคาต ่าสุด I650512001 ลว.7 พ.ย. 64

36 เวณภัณฑ์ 18,250.00         18,250.00          เฉพาะเจาะจง อีออนเมด 18,250.00            อีออนเมด ราคาต ่าสุด I650512002 ลว.7 พ.ย. 64

37 ยา 1,500.00           1,500.00           เฉพาะเจาะจง อีออนเมด 1,500.00              อีออนเมด ราคาต ่าสุด I650512003 ลว.7 พ.ย. 64

1,834,130.00    1,834,130.00    -             -                                       1,834,130.00      รวม


