


รายงานผลการจัดซื้อจดัจางงบลงทุน (คาเสื่อม) สปสช. ปงบประมาณ 2564 ของโรงพยาบาลระนอง 
ไตรมาสที่ 3 ณ เดือนมนีาคม 2564 

 



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 จางเหมาติดตั้งระบบแลน หองผาตัด ชั้น 3 208,758.00            208,758.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ระนองออนไลน หางหุนสวนจํากัด ระนองออนไลน เปนผูประกอบการ สัญญาจางเลขที่ 221/2563

จํานวน 1 งาน 208,758.00                                             อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 16 กันยายน 2563

2 ซื้อวสัดุการแพทย 4,500.00                4,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด บริษัท ไทยกอส จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/3921/2563

จํานวน 2 รายการ 4,500.00                                                อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

3 ซื้อวสัดุการแพทย 3,450.00                3,450.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล จินดาโอสถ หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล จินดาโอสถ เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2236/2563

จํานวน 3 รายการ 3,450.00                                                อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

4 ซื้อวสัดุการแพทย 69,015.00            69,015.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2216/2563

จํานวน 1 รายการ 69,015.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

5 ซื้อวสัดุการแพทย 16,155.00              16,155.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2219/2563

จํานวน 2 รายการ 16,155.00                                              อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

6 ซื้อวสัดุเครื่องแตงกาย 91,050.00            91,050.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริช เมดิคอล แอนด ซัพพลาย จํากัด บริษัท ริช เมดิคอล แอนด ซัพพลาย จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2023/2563

จํานวน 7 รายการ 91,050.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

7 ซื้อวสัดุการแพทย 11,700.00            11,700.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.ซี.พี. จํากัด บริษัท เอฟ.ซี.พี. จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2241/2563

จํานวน 2 รายการ 11,700.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

8 ซื้อวสัดุสํานักงาน 6,670.00              6,670.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2258/2563

จํานวน 4 รายการ 6,670.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563

9 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 11,700.00            11,700.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานสมารทเฟอรนิเจอร รานสมารทเฟอรนิเจอร เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2259/2563

จํานวน 3 รายการ 11,700.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563

10 ซื้อวสัดุการแพทย 66,750.00              66,750.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2226/2563

จํานวน 2 รายการ 66,750.00                                              อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

11 ซื้อวสัดุการแพทย 17,350.00              17,350.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดับบลิวเอส เมดิกา จํากัด บริษัท ดับบลิวเอส เมดิกา จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2221/2563

จํานวน 6 รายการ 17,350.00                                              อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

12 ซื้อวสัดุการแพทย 13,000.00              13,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดับบลิวเอส เมดิกา จํากัด บริษัท ดับบลิวเอส เมดิกา จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2220/2563

จํานวน 4 รายการ 13,000.00                                              อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

13 ซื้อวสัดุการแพทย 38,006.40              38,006.40         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2262/2563

จํานวน 3 รายการ 38,006.40                                              อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563

รายงานการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจาง (งบดําเนินงาน)

เดือน ตุลาคม 2563

(ชื่อหนวยงาน)..............โรงพยาบาลระนอง...................................



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

14 ซื้อวสัดุการแพทย 17,687.10              17,687.10         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2210/2563

จํานวน 1 รายการ 17,687.10                                              อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

15 ซื้อวสัดุการแพทย 6,420.00              6,420.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2212/2563

จํานวน 1 รายการ 6,420.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

16 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 7,000.00              7,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด ศิริชัยคอมพิวเตอร แอนด 

เซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด ศิริชัยคอมพิวเตอร แอนด 

เซอรวิส เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2233/2563

จํานวน 1 รายการ 7,000.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

17 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 15,900.00            15,900.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด เอ็น.ท.ีคอมพิวเตอร แอนด ซัพ

พลาย

หางหุนสวนจํากัด เอ็น.ท.ีคอมพิวเตอร แอนด ซัพ

พลาย เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2232/2563

จํานวน 1 รายการ 15,900.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

18 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 34,510.00            34,510.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ระนองออนไลน หางหุนสวนจํากัด ระนองออนไลน เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/3324/2563

จํานวน 2 รายการ 34,510.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2562

19 ซื้อวสัดุคอมพิวเตอร 150.00                150.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ระนองออนไลน หางหุนสวนจํากัด ระนองออนไลน เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2279/2563

จํานวน 1 รายการ 150.00                                               อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563

20 ซื้อวสัดุคอมพิวเตอร 450.00                450.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ระนองออนไลน หางหุนสวนจํากัด ระนองออนไลน เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2121/2563

จํานวน 2 รายการ 450.00                                               อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563

21 ซื้อวสัดุคอมพิวเตอร 3,950.00              3,950.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด ศิริชัยคอมพิวเตอร แอนด 

เซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด ศิริชัยคอมพิวเตอร แอนด 

เซอรวิส เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2033/2563

จํานวน 1 รายการ 3,950.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

22 ซื้อวสัดุการแพทย 33,520.00            33,520.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดด้ิง จํากัด บริษัท โอเร็กซ เทรดด้ิง จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2373/2563

จํานวน 11 รายการ 33,520.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 11 กันยายน 2563

23 ซื้อวัสดุการแพทย 31,300.00            31,300.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท โอเร็กซ เทรดด้ิง จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2372/2563

จํานวน 7 รายการ 31,300.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 กันยายน 2563

24 ซื้อวสัดุการแพทย 27,900.00            27,900.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดด้ิง จํากัด บริษัท โอเร็กซ เทรดด้ิง จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2371/2563

จํานวน 7 รายการ 27,900.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 กันยายน 2563

25 ซื้อวสัดุการแพทย 23,000.00            23,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดด้ิง จํากัด บริษัท โอเร็กซ เทรดด้ิง จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2370/2563

จํานวน 1 รายการ 23,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 กันยายน 2563

26 ซื้อวสัดุการแพทย 36,400.00            36,400.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดด้ิง จํากัด บริษัท โอเร็กซ เทรดด้ิง จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2369/2563

จํานวน 6 รายการ 36,400.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 กันยายน 2563

27 ซื้อวสัดุการแพทย 13,000.00            13,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดด้ิง จํากัด บริษัท โอเร็กซ เทรดด้ิง จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2368/2563

จํานวน 1 รายการ 13,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 กันยายน 2563

28 ซื้อวสัดุการแพทย 23,000.00            23,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดด้ิง จํากัด บริษัท โอเร็กซ เทรดด้ิง จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2367/2563

จํานวน 1 รายการ 23,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 กันยายน 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

29 ซื้อวสัดุการแพทย 13,000.00            13,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท โอเร็กซ เทรดด้ิง จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2366/2563

จํานวน 1 รายการ 13,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 กันยายน 2563

30 ซื้อวสัดุการแพทย 24,221.59              24,221.59         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2240/2563

จํานวน 2 รายการ 24,221.59                                              อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

31 ซื้อวัสดุการแพทย 55,640.00            55,640.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2217/2563

จํานวน 1 รายการ 55,640.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

32 ซื้อวัสดุการแพทย 26,905.15            26,905.15       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2208/2563

จํานวน 2 รายการ 26,905.15                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

33 ซื้อวัสดุการแพทย 76,836.70            76,836.70       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2207/2563

จํานวน 2 รายการ 76,836.70                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

34 ซื้อวสัดุการแพทย 54,391.31            54,391.31       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2206/2563

จํานวน 7 รายการ 54,391.31                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

35 ซื้อวัสดุทันตกรรม 19,766.00            19,766.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานอัลตราเพียวระนอง รานอัลตราเพียวระนอง เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2117/2563

จํานวน 8 รายการ 19,766.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563

36 ซื้อวัสดุการแพทย 24,805.00            24,805.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0023.201/2359/2563

จํานวน 2 รายการ 24,805.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 กันยายน 2563

37 ซื้อวสัดุการแพทย 26,145.00            26,145.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเคเอ็น ซัพพลาย (ไทยแลนด) จํากัด บริษัท ทีเคเอ็น ซัพพลาย (ไทยแลนด) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2358/2563

จํานวน 4 รายการ 26,145.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 กันยายน 2563

38 ซื้อวสัดุการแพทย 51,600.00            51,600.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด บริษัท เมดิทอป จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2231/2563

จํานวน 2 รายการ 51,600.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

39 ซื้อวสัดุการแพทย 50,400.00            50,400.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด บริษัท เมดิทอป จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/1961/2563

จํานวน 2 รายการ 50,400.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

40 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 160,000.00          160,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด คลีนิคเทค ดิเวลลอปเนนท หางหุนสวนจํากัด คลีนิคเทค ดิเวลลอปเนนท เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2308/2563

จํานวน 1 รายการ 160,000.00                                         อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563

41 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 16,990.00            16,990.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพอรเพ็ค สตาร จํากัด บริษัท เพอรเพ็ค สตาร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2467/2563

จํานวน 1 รายการ 16,990.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 23 กันยายน 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

42 จางบริการติดตั้งระบบ Lan 14,830.00            14,830.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด ศิริชัยคอมพิวเตอร แอนด 

เซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด ศิริชัยคอมพิวเตอร แอนด 

เซอรวิส เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2309/2563

จํานวน 1 ระบบ 14,830.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563

43

จางเหมาบริการติดต้ังโปรแกรม AC-WINI IP V๒ 

(re-installation) 40,660.00            40,660.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีจีเอส เอ็นเตอรไพรส เน็ตเวิรค จํากัด บริษัท ทีจีเอส เอ็นเตอรไพรส เน็ตเวิรค จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2100/2563

จํานวน 1 รายการ 40,660.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563

44 ซื้อวสัดุทันตกรรม 59,440.64            59,440.64       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2103/2563

จํานวน 9 รายการ 59,440.64                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563

45 ซื้อวสัดุทันตกรรม 81,000.00            81,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2108/2563

จํานวน 2 รายการ 81,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562

46 ซื้อวสัดุทันตกรรม 87,540.00              87,540.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เคที เด็นทแอนดซัพพลาย จํากัด บริษัท เคที เด็นทแอนดซัพพลาย จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2105/2563

จํานวน 7 รายการ 87,540.00                                              อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563

47 ซื้อครุภัณฑการแพทย 67,000.00            14,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมททีเรียลส เอ็กเชนจ จํากัด บริษัท สยามแมททีเรียลส เอ็กเชนจ จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2109/2563

จํานวน 1 รายการ 67,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563

48 ซื้อวสัดุทันตกรรม 17,280.00            17,280.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2106/2563

จํานวน 1 รายการ 17,280.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563

49 จางเหมาบริการเครื่องสลายน่ิว 101,500.00          101,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอสราส เมดิคอล จํากัด บริษัท แอสราส เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ สัญญาจางเลขที่ 209/2563

จํานวน 1 รายการ 101,500.00                                         อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

50 ซื้ออะไหลครุภัณฑการแพทย 18,000.00            18,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/1880/2563

จํานวน 1 รายการ 18,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563

51 ซื้ออะไหลครุภัณฑการแพทย 10,800.00            10,800.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/1173/2563

จํานวน 1 รายการ 10,800.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563

52 ซื้ออะไหลครุภัณฑการแพทย 7,200.00              7,200.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0023.201/2130/2563

จํานวน 1 รายการ 7,200.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562

53 ซื้ออะไหลครุภัณฑการแพทย 2,650.00              2,650.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0003/2563

จํานวน 3 รายการ 2,650.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2563

54 ซื้ออะไหลครุภัณฑการแพทย 3,500.00              3,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/1642/2563

จํานวน 2 รายการ 3,500.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

55 ซื้อวสัดุเชื้อเพลิง 17,925.00            17,925.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด โรงงานบรรจุแกสเทพศิรินทร หางหุนสวนจํากัด โรงงานบรรจุแกสเทพศิรินทร เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2153/2563

จํานวน 3 รายการ 17,925.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563

56 ซื้อวสัดุเครื่องแตงกาย 86,400.00            86,400.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริช เมดิคอล แอนด ซัพพลาย จํากัด บริษัท ริช เมดิคอล แอนด ซัพพลาย จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/1697/2563

จํานวน 14 รายการ 86,400.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

57 จางซอมครุภัณฑยานพาหนะ 8,774.00              8,774.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานอูโจบริการ รานอูโจบริการ เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2137/2563

จํานวน 9 รายการ 8,774.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563

58 ซื้อวสัดุสํานักงาน 8,700.00              8,700.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2201/2563

จํานวน 3 รายการ 8,700.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

59 จางเหมาสิ่งกอสราง 7,650.00              7,650.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานเลิศการณอลูมิน่ัม รานเลิศการณอลูมินั่ม เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2089/2563

จํานวน 2 รายการ 7,650.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

60 จางเก็บขยะมูลฝอย 720.00                720.00            วิธีเฉพาะเจาะจง สํานักงานเทศบาลเมืองระนอง สํานักงานเทศบาลเมืองระนอง เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0023/2563

จํานวน 1 รายการ 720.00                                               อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 30 กันยายน  2563

61 จางเหมาสิ่งกอสราง 56,500.00            56,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานหนุมอารกอน รานหนุมอารกอน เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2200/2563

จํานวน 2 รายการ 56,500.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 17 สิงหาคม  2563

62 ซื้อวัสดุการแพทย 17,796.00              17,796.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภูวเดชออกซิเจน หางหุนสวนจํากัด ภูวเดชออกซิเจน เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2202/2563

จํานวน 3 รายการ 5,500.00                                                อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 17 สิงหาคม  2563

63 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 4,900.00              4,900.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ระนองคอมพิวเตอร แอนด คอมมิวนิเคชั่น

 จํากัด

บริษัท ระนองคอมพิวเตอร แอนด คอมมิวนิเคชั่น

 จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2265/2563

จํานวน 1 รายการ 4,900.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 19 สิงหาคม  2563

64 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 24,960.00            24,960.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พัฒนาภัณฑอีเล็คทริค หางหุนสวนจํากัด พัฒนาภัณฑอีเล็คทริค เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2090/2563

จํานวน 2 รายการ 24,960.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม  2563

65 ซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 16,440.00            16,440.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พัฒนาภัณฑอีเล็คทริค หางหุนสวนจํากัด พัฒนาภัณฑอีเล็คทริค เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2129/2563

จํานวน 2 รายการ 16,440.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 6 สิงหาคม  2563

66 ซื้อวสัดุสํานักงาน 20,000.00            20,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอสพี เมดิเทค หางหุนสวนจํากัด เอสพี เมดิเทค เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2145/2563

จํานวน 1 รายการ 20,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 11 สิงหาคม  2563

67 ซื้อวสัดุงานบานงานครัว 11,600.00            11,600.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กัญญาโม จํากัด บริษัท กัญญาโม จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2128/2563

จํานวน 1 รายการ 11,600.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 6 สิงหาคม  2563

68 จางซอมครุภัณฑสํานักงาน 17,540.00            17,540.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานอันดามันแอรเซลสแอนดเซอรวิส รานอันดามันแอรเซลสแอนดเซอรวสิ เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0023.201/2090/2563

จํานวน 2 รายการ 17,540.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 15 สิงหาคม  2563

69 ซื้อวสัดุยานพาหนะ 3,950.00              3,950.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานอูมานิตย รานอูมานิตย เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0023.201/2264/2563

จํานวน 1 รายการ 3,950.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563

70 ซื้อวสัดุยานพาหนะ 3,950.00              3,950.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานอูมานิตย รานอูมานิตย เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0023.201/2178/2563

จํานวน 1 รายการ 3,950.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563

71 จางซอมครุภัณฑยานพาหนะ 8,613.50              8,613.50         วิธีเฉพาะเจาะจง รานจิ้นเหงกระจกรถยนต รานจ้ินเหงกระจกรถยนต เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0023.201/2136/2563

จํานวน 4 รายการ 8,613.50                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 7 สิงหาคม  2563

72 ซื้อวสัดุยานพาหนะ 12,200.00            12,200.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อูมานิตย การยางระนอง หางหุนสวนจํากัด อูมานิตย การยางระนอง เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2138/2563

จํานวน 1 รายการ 12,200.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

73 จางซอมครุภัณฑสํานักงาน 36,594.00            36,594.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร       (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร       (ประเทศ

ไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/1892/2563

จํานวน 3 รายการ 36,594.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563

74 ซื้อวสัดุเชื้อเพลิง 51,767.82            51,767.82       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทพศิรินทร จํากัด บริษัท เทพศิรินทร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2174/2563

จํานวน 9 รายการ 51,767.82                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563

75 ซื้อวสัดุคอมพิวเตอร 28,550.00            28,550.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเตอร คอมพิวเตอร เซอรวิส แอนด 

เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท อินเตอร คอมพิวเตอร เซอรวิส แอนด 

เทคโนโลยี จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2148/2563

จํานวน 6 รายการ 28,550.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563

76 ซื้อวสัดุสํานักงาน 43,922.00            43,922.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2147/2563

จํานวน 27 รายการ 43,922.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563

77 ซื้อวสัดุสํานักงาน 23,600.00            23,600.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

โรงพิมพระนองออฟเซ็ท นายพงศพันธ จันทร

บูรณะศิริ

โรงพิมพระนองออฟเซ็ท นายพงศพันธ จันทร

บูรณะศิริ เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2149/2563

จํานวน 5 รายการ 23,600.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563

78 ซื้อวสัดุงานบานงานครัว 31,000.00              31,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทรงสกุลวนาคาวัสดกุอสราง หางหุนสวนจํากัด ทรงสกุลวนาคาวัสดุกอสราง เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2152/2563

จํานวน 3 รายการ 31,000.00                                              อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563

79 ซื้อวสัดุงานบานงานครัว 23,890.00            23,890.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานสมพรพานิช รานสมพรพานิช เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2143/2563

จํานวน 14 รายการ 23,890.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563

80 ซื้อวสัดุสํานักงาน 3,600.00              3,600.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2177/2563

จํานวน 1 รายการ 3,600.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563

81 ซื้อวสัดุสํานักงาน 7,230.00              7,230.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม เปนผูประกอบการ สัญญาจางเลขท่ี รน.0032.201/2135/2563

จํานวน 5 รายการ 7,230.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563

82 ซื้อวสัดุงานบานงานครัว 12,000.00            12,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2144/2563

จํานวน 1 รายการ 12,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563

83 ซื้อวสัดุการแพทย 11,700.00            11,700.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดับบลิวเอส เมดิกา จํากัด บริษัท ดับบลิวเอส เมดิกา จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2027/2563

จํานวน 4 รายการ 11,700.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

84 ซื้อวสัดุการแพทย 16,300.00            16,300.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดบับลิวเอส เมดิกา จํากัด บริษัท ดับบลิวเอส เมดิกา จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0023.201/2026/2563

จํานวน 4 รายการ 16,300.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

85 จางเหมาบริการเดินระบบสาย Lan จํานวน 47 จุด 69,920.00            69,920.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ระนองออนไลน หางหุนสวนจํากัด ระนองออนไลน เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2276/2563

จํานวน 1 ระบบ 69,920.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563

86 ซื้อนํ้าแข็งหลอด 32,400.00            32,400.00       วิธีเฉพาะเจาะจง โรงงานนํ้าแข็ง เค. ไอ. จํากัด โรงงานน้ําแข็ง เค. ไอ. จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0435/2563

จํานวน 1 รายการ 32,400.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

87 ซื้อวสัดุบริโภค 41,985.00            41,985.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางจันทนี  อังษานาม นางจันทนี  อังษานาม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2332/2563

จํานวน 37 รายการ 41,985.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 11 กันยายน 2563

88 ซื้อวสัดุบริโภค 46,715.00            46,715.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัชลัยย  ศักดิ์รัตน นางสาวณัฐชลัยย  ศักดิ์รัตน เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2331/2563

จํานวน 19 รายการ 46,715.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 11 กันยายน 2563

89 ซื้อวสัดุบริโภค 72,150.00            72,150.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานระนองคาขาว รานระนองคาขาว เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2319/2563

จํานวน 1 รายการ 72,150.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 2 กันยายน 2563

90 ซื้อวสัดุไฟฟาและวทิยุ 2,450.00              2,450.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด ศิริชัยคอมพิวเตอร แอนด 

เซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด ศิริชัยคอมพิวเตอร แอนด 

เซอรวิส เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2179/2563

จํานวน 1 รายการ 2,450.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563

91 ซื้อวสัดุงานบานงานครัว 1,420.00              1,420.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานสมพรพานิช รานสมพรพานิช เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2176/2563

จํานวน 2 รายการ 1,420.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563

92 ซื้อวสัดุสํานักงาน 11,400.00            11,400.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด สตาร การดับเพลิง (ประเทศ

ไทย)

หางหุนสวนจํากัด สตาร การดับเพลิง (ประเทศ

ไทย) เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/1532/2563

จํานวน 1 รายการ 11,400.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 27 เมษายน 2563

93 ซื้อวสัดุสํานักงาน 5,600.00              5,600.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด สตาร การดับเพลิง (ประเทศ

ไทย)

หางหุนสวนจํากัด สตาร การดับเพลิง (ประเทศ

ไทย) เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/1432/2563

จํานวน 1 รายการ 5,600.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 16 เมษายน 2563

94 ซื้อวสัดุสํานักงาน 10,300.00              10,300.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ระนองคอมพิวเตอร แอนด       คอมมิวนิ

เคชั่น จํากัด

บริษัท ระนองคอมพิวเตอร แอนด       คอมมิวนิ

เคชั่น จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2146/2563

จํานวน 1 รายการ 10,300.00                                              อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563

95 ซื้อวสัดุบริโภค 31,244.00            31,244.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2127/2563

จํานวน 2 รายการ 31,244.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563

96 ซื้อวสัดุบริโภค 1,890.00              1,890.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มา-จัสมิน จํากัด บริษัท มา-จัสมิน จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0023.201/2175/2563

จํานวน 1 รายการ 1,890.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563

97 จางเหมาบริการถายเอกสาร 22,870.80            22,870.80       วิธีเฉพาะเจาะจง รานเซ็นเตอรพอยท รานเซ็นเตอรพอยท เปนผูประกอบการ สัญญาจางเลขท่ี 186/2563

จํานวน 1 รายการ 22,870.80                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

98 จางเหมาบริการตรวจวัดส่ิงแวดลอม 5,000.00              5,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 11    จังหวัด

นครศรีธรรมราช

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 11    จังหวัด

นครศรีธรรมราช เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2112/2563

จํานวน 1 รายการ 5,000.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563

99 ซื้อวสัดุการแพทย 34,200.00            34,200.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เคที เด็นทแอนดซัพพลาย จํากัด บริษัท เคที เด็นทแอนดซัพพลาย จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2104/2563

จํานวน 13 รายการ 34,200.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563

100 ซื้อวสัดุทันตกรรม 91,936.00            91,936.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดารฟ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดารฟ (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0023.201/2114/2563

จํานวน 1 รายการ 91,936.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563

101 ซื้อวสัดุทันตกรรม 4,238.00              4,238.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดารฟ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดารฟ (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0023.201/21152563

จํานวน 1 รายการ 4,238.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563

102 ซื้อวสัดุทันตกรรม 44,000.00            44,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทันตสยาม จํากัด บริษัท ทันตสยาม จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0023.201/2113/2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

จํานวน 1 รายการ 44,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563

103 ซื้อวสัดุทันตกรรม 1,730.00              1,730.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอรด คอรปอเรช่ัน จํากัด บริษัท แอคคอรด คอรปอเรช่ัน จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0023.201/2110/2563

จํานวน 1 รายการ 1,730.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563

104 จางเหมาบริการเครื่องสลายน่ิว 80,500.00            80,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอสราส เมดิคอล จํากัด บริษัท แอสราส เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ สัญญาจางเลขท่ี 209/2563

จํานวน  1 งาน 80,500.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

105 จางปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณบานพัก 444,000.00          444,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา  ใจมั่น นางสาวกาญจนา  ใจม่ัน เปนผูประกอบการ สัญญาจางเลขท่ี 228/2563

จํานวน 1 งาน 444,000.00                                         อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 18 กันยายน 2563

106 จางติดตั้งระบบโทรศัพท ชั้น 4 อาคารอุบัติเหต-ุฉุกเฉิน 31,000.00            31,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา  ใจมั่น นางสาวกาญจนา  ใจม่ัน เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2311/2563

จํานวน 1 งาน 31,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

107 ซื้อวสัดุการแพทย 13,000.00            13,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานทอพพิเคิล เมด รานทอพพิเคิล เมด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/1854/2563

จํานวน 1 รายการ 13,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563

108 ซื้อวสัดุการแพทย 43,510.00            43,510.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดํารงคธัญญา จํากัด บริษัท ดํารงคธัญญา จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/1783/2563

จํานวน 8 รายการ 43,510.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563

109 ซื้อวสัดุการแพทย 57,320.00            57,320.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โซวิค จํากัด บริษัท โซวิค จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/1502/2563

จํานวน 3 รายการ 57,320.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

110 ซื้อวสัดุการแพทย 47,600.00              47,600.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอรแอล เอม จํากัด (มหาชน) บริษัท อี ฟอรแอล เอม จํากัด (มหาชน) เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/1504/2563

จํานวน 2 รายการ 47,600.00                                              อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 22 เมษายน 2563

111 ซื้อวสัดุการแพทย 79,660.00            79,660.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดํารงคธัญญา จํากัด บริษัท ดํารงคธัญญา จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2076/2563

จํานวน 11 รายการ 79,660.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

112 ซื้อวสัดุการแพทย 22,500.00            22,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด บริษัท บีเวอร เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2048/2563

จํานวน 2 รายการ 22,500.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

113 ซื้อวสัดุการแพทย 15,000.00            15,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เตียวฮง สีลม จํากัด บริษัท เตียวฮง สีลม จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2055/2563

จํานวน 1 รายการ 15,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

114 ซื้อวสัดุการแพทย 7,500.00              7,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เตียวฮง สีลม จํากัด บริษัท เตียวฮง สีลม จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/1782/2563

จํานวน 1 รายการ 7,500.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563

115 ซื้อวสัดุการแพทย 4,200.00              4,200.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2111/2563

จํานวน 1 รายการ 4,200.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563

116 ซื้อวสัดุการแพทย 10,700.00            10,700.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0023.201/2273/2563

จํานวน 1 รายการ 10,700.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 20 สิงหาคม  2563

117 ซื้อวสัดุการแพทย 4,280.00              4,280.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2199/2562

จํานวน 1 รายการ 4,280.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562

118 ซื้อวสัดุการแพทย 30,870.00            30,870.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โซวิค จํากัด บริษัท โซวิค จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2057/2563

จํานวน 1 รายการ 30,870.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

119 จางเหมาบริการวินิจฉัยโรคดวยคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 70,200.00            70,200.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สีมาเอ็มอารไอ จํากัด บริษัท สีมาเอ็มอารไอ จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2280/2563

จํานวน 9 ราย 70,200.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

120 จางตรวจวิเคราะหชิ้นเน้ือ 1,920.00              1,920.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชียแล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร จํากัด บริษัท เอเชียแล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2196/2563

จํานวน 6 ราย 1,920.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563

121 จางตรวจวิเคราะหชิ้นเน้ือ 4,820.00              4,820.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชียแล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร จํากัด บริษัท เอเชียแล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2195/2563

จํานวน 4 ราย 4,820.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563

122 จางตรวจวิเคราะหชิ้นเน้ือ 2,770.00              2,770.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชียแล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร จํากัด บริษัท เอเชียแล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2194/2563

จํานวน 3 ราย 2,770.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563

123 จางตรวจวิเคราะหชิ้นเน้ือ 2,330.00              2,330.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชียแล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร จํากัด บริษัท เอเชียแล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0023.201/2193/2563

จํานวน 6 ราย 2,330.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563

124 จางตรวจวิเคราะหชิ้นเน้ือ 880.00                880.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชียแล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร จํากัด บริษัท เอเชียแล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2192/2563

จํานวน 3 ราย 880.00                                               อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563

125 จางตรวจวิเคราะหชิ้นเน้ือ 220.00                220.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชียแล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร จํากัด บริษัท เอเชียแล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0023.201/2191/2563

จํานวน 1 ราย 220.00                                               อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563

126 จางตรวจวิเคราะหชิ้นเน้ือ 1,260.00                1,260.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชียแล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร จํากัด บริษัท เอเชียแล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2189/2563

จํานวน 4 ราย 1,260.00                                                อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563

127 จางตรวจวิเคราะหชิ้นเน้ือ 220.00                220.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชียแล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร จํากัด บริษัท เอเชียแล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2189/2563

จํานวน 1 ราย 220.00                                               อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563

128 จางตรวจวิเคราะหชิ้นเน้ือ 1,200.00              1,200.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชียแล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร จํากัด บริษัท เอเชียแล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2188/2563

จํานวน 6 ราย 1,200.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563

129 จางตรวจวิเคราะหชิ้นเน้ือ 800.00                800.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชียแล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร จํากัด บริษัท เอเชียแล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2187/2563

จํานวน 4 ราย 800.00                                               อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563

130 จางตรวจวิเคราะหน้ําเจาะ 1,600.00              1,600.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชียแล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร จํากัด บริษัท เอเชียแล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2186/2563

จํานวน 1 ราย 1,600.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563

131 จางตรวจวิเคราะหน้ําเจาะ 1,600.00              1,600.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชียแล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร จํากัด บริษัท เอเชียแล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2185/2563

จํานวน 8 ราย 1,600.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563

132 จางตรวจวิเคราะหชิ้นเน้ือ 8,030.00              8,030.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชียแล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร จํากัด บริษัท เอเชียแล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0023.201/2184/2563

จํานวน 20 ราย 8,030.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

133 จางตรวจวิเคราะหชิ้นเน้ือ 5,900.00              5,900.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชียแล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร จํากัด บริษัท เอเชียแล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2183/2563

จํานวน 6 ราย 5,900.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563

134 จางตรวจวิเคราะหชิ้นเน้ือ 5,860.00              5,860.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชียแล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร จํากัด บริษัท เอเชียแล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/21822563

จํานวน 6 รายการ 5,860.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563

135 ซื้อตรวจวิเคราะหชิ้นเน้ือยอมพิเศษ 9,700.00              9,700.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชียแล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร จํากัด บริษัท เอเชียแล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2181/2563

จํานวน 5 ราย 9,700.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563

136 ซื้ออะไหลครุภัณฑการแพทย 6,400.00              6,400.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นําวิวัฒนการชาง(1992) จํากัด บริษัท นําวิวัฒนการชาง(1992) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/1910/2563

จํานวน 1 รายการ 6,400.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

137 ซื้ออะไหลครุภัณฑการแพทย 33,500.00            33,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/1911/2563

จํานวน 5 รายการ 33,500.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

138 ซื้ออะไหลครุภัณฑการแพทย 59,350.00            59,350.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2012/2563

จํานวน 8 รายการ 59,350.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

139 ซื้ออะไหลครุภัณฑการแพทย 5,000.00              5,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อัมรินทร เมดิคอล จํากัด บริษัท อัมรินทร เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2123/2563

จํานวน 1 รายการ 5,000.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563

140 ซื้ออะไหลครุภัณฑการแพทย 23,000.00            23,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส เมดิคอล เซอรวิสเซส จํากัด บริษัท เจ เอส เมดิคอล เซอรวิสเซส จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/1643/2563

จํานวน 1 รายการ 23,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

141 ซื้ออะไหลครุภัณฑการแพทย 23,000.00            23,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส เมดิคอล เซอรวิสเซส จํากัด บริษัท เจ เอส เมดิคอล เซอรวิสเซส จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0023.201/1563/2563

จํานวน 1 รายการ 23,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

142 จางซอมครุภัณฑการแพทย 15,000.00              15,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอรวิส จํากัด บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอรวิส จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/1417/2563

จํานวน 1 รายการ 15,000.00                                              อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 16 เมษายน 2563

143 จางซอมครุภัณฑการแพทย 9,000.00              9,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอรวิส จํากัด บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอรวิส จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/1418/2563

จํานวน 1 รายการ 9,000.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 16 เมษายน 2563

144 จางซอมครุภัณฑการแพทย 14,500.00            14,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานคลีเอท เมดิคอล รานคลีเอท เมดิคอล เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0867/2563

จํานวน 1 รายการ 14,500.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2563

145 ซื้อวสัดุการแพทย 19,019.25            19,019.25       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/1797/2563

จํานวน 2 รายการ 19,019.25                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

146 ซื้อวสัดุการแพทย 35,000.00            35,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สไปโร เมด จํากัด บริษัท สไปโร เมด จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/1959/2563

จํานวน 1 รายการ 35,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

147 ซื้อวสัดุการแพทย 4,400.00              4,400.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พี.เอส.เมดิเทค หางหุนสวนจํากัด พี.เอส.เมดิเทค เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/1974/2563

จํานวน 1 รายการ 4,400.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

148 ซื้อวสัดุการแพทย 4,000.00              4,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.ซี.พี. จํากัด บริษัท เอฟ.ซี.พี. จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0023.201/1975/2563

จํานวน 2 รายการ 4,000.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

149 ซื้อวสัดุการแพทย 2,250.00              2,250.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซเมด จํากัด บริษัท ไซเอนซเมด จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/1976/2563

จํานวน 2 รายการ 2,250.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

150 ซื้อวัสดุการแพทย 5,000.00              5,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/1977/2563

จํานวน 1 รายการ 5,000.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

151 ซื้อวสัดุการแพทย 5,350.00              5,350.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/1978/2563

จํานวน 1 รายการ 5,350.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

152 ซื้อวสัดุการแพทย 13,360.00            13,360.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี. ดรักเซ็นเตอร จํากัด บริษัท พ.ีซี. ดรักเซ็นเตอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/1980/2563

จํานวน 2 รายการ 13,360.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

153 ซื้อวสัดุการแพทย 41,000.00            41,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดํารงคธัญญา จํากัด บริษัท ดํารงคธัญญา จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/1981/2563

จํานวน 2 รายการ 41,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

154 ซื้อวสัดุการแพทย 26,400.00            26,400.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี เมดิคอล ซัพพลาย จํากัด บริษัท เจ บี เมดิคอล ซัพพลาย จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/1984/2563

จํานวน 2 รายการ 26,400.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

155 ซื้อวสัดุการแพทย 110,500.00          110,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0023.201/1985/2563

จํานวน 3 รายการ 110,500.00                                         อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

156 ซื้อวัสดุการแพทย 5,760.00              5,760.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล จินดาโอสถ หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล จินดาโอสถ เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/1986/2563

จํานวน 3 รายการ 5,760.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

157 ซื้อวสัดุการแพทย 103,000.00            103,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล (มหาชน) จํากัด บริษัท เทคโนเมดิคัล (มหาชน) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/1987/2563

จํานวน 4 รายการ 103,000.00                                             อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

158 ซื้อวสัดุการแพทย 45,940.00            45,940.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานทอพพิเคิล เมด รานทอพพิเคิล เมด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/19882563

จํานวน 5 รายการ 45,940.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

159 ซื้อวสัดุการแพทย 9,550.00              9,550.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรียลเมด จํากัด บริษัท เรียลเมด จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/1989/2563

จํานวน 5 รายการ 9,550.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

160 ซื้อวสัดุการแพทย 55,500.00            55,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อุดมภัณฑ ซัพพลาย จํากัด บริษัท อุดมภัณฑ ซัพพลาย จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/1990/2563

จํานวน 6 รายการ 55,500.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

161 ซื้อวสัดุการแพทย 28,419.20            28,419.20       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดด้ิง จํากัด บริษัท โอเร็กซ เทรดด้ิง จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/1991/2563

จํานวน 9 รายการ 28,419.20                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

162 ซื้อวสัดุการแพทย 123,400.00          123,400.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด บริษัท ไทยกอส จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/1992/2563

จํานวน 12 รายการ 123,400.00                                         อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

163 ซื้อวสัดุทันตกรรม 9,600.00              9,600.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เคที เด็นทแอนด ซัพพลาย จํากัด บริษัท เคที เด็นทแอนด ซัพพลาย จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0023.201/2102/2563

จํานวน 2 รายการ 9,600.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563

164 ซื้อวสัดุบริโภค 36,800.00            36,800.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววิยะดา  ธวัฒนกุล นางสาววิยะดา  ธวัฒนกุล เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/1939/2563

จํานวน 1 รายการ 36,800.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

165 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 450.00                450.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ระนองออนไลน หางหุนสวนจํากัด ระนองออนไลน เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/1559/2563

จํานวน 1 รายการ 450.00                                               อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

166 ซื้อวสัดุคอมพิวเตอร 300.00                300.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ระนองออนไลน หางหุนสวนจํากัด ระนองออนไลน เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/1442/2563

จํานวน 2 รายการ 300.00                                               อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 17 เมษายน 2563

167 ซื้อวสัดุคอมพิวเตอร 300.00                300.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ระนองออนไลน หางหุนสวนจํากัด ระนองออนไลน เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/1896/2563

จํานวน 1 รายการ 300.00                                               อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563

168 ซื้อวสัดุคอมพิวเตอร 150.00                150.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ระนองออนไลน หางหุนสวนจํากัด ระนองออนไลน เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2034/2563

จํานวน 1 รายการ 150.00                                               อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

169 ซื้อวสัดุการแพทย 40,500.00            40,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เกรซ วอเทอร เมด จํากัด บริษัท เกรซ วอเทอร เมด จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2357/2563

จํานวน 4 รายการ 40,500.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 กันยายน 2563

170 ซื้อวสัดุคอมพิวเตอร 5,530.00              5,530.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด ศิริชัยคอมพิวเตอร แอนด 

เซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด ศิริชัยคอมพิวเตอร แอนด 

เซอรวิส เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0023.201/2433/2563

จํานวน 2 รายการ 5,530.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 21 กันยายน 2563

171 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 2,540.00              2,540.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ระนองออนไลน หางหุนสวนจํากัด ระนองออนไลน เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2434/2563

จํานวน 3 รายการ 2,540.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 21 กันยายน 2563

172 ซื้อวสัดุคอมพิวเตอร 3,160.00                3,160.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด ศิริชัยคอมพิวเตอร แอนด 

เซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด ศิริชัยคอมพิวเตอร แอนด 

เซอรวิส เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2278/2563

จํานวน 1 รายการ 3,160.00                                                อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563

173 ซื้อวสัดุคอมพิวเตอร 61,090.00            61,090.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด ศิริชัยคอมพิวเตอร แอนด 

เซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด ศิริชัยคอมพิวเตอร แอนด 

เซอรวิส เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2120/2563

จํานวน 5 รายการ 61,090.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563

174 ซื้อวสัดุการแพทย 45,000.00            45,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เครื่องมือแพทย (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เครื่องมือแพทย (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2239/2563

จํานวน 1 รายการ 45,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

175 จางบํารุงรักษาเครื่องมือ 85,000.00            85,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวทีฟ อิมเมจจิ้ง ซิสเต็มส จํากัด บริษัท อินโนเวทีฟ อิมเมจจิ้ง ซิสเต็มส จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0101/2563

จํานวน 1 รายการ 85,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 29 มกราคม 2563

176 ซื้อวสัดุการแพทย 9,630.00              9,630.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2363/2563

จํานวน 1 รายการ 9,630.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 กันยายน 2563

177 ซื้อวสัดุการแพทย 31,042.84            31,042.84       วิธีเฉพาะเจาะจง บรัท เจ เอส วิช่ัน จํากัด บรัท เจ เอส วิชั่น จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2211/2563

จํานวน 3 รายการ 31,042.84                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

178 ซื้อวสัดุการแพทย 45,000.00            45,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกสินทร เวชภัณฑ จํากัด บริษัท โกสินทร เวชภัณฑ จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0023.201/2215/2563

จํานวน 1 รายการ 45,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

179 ซื้อวสัดุยานพาหนะ 3,950.00              3,950.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานอูมานิตย รานอูมานิตย เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2312/2563

จํานวน 1 รายการ 3,950.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563

180 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,553.30              5,553.30         วิธีเฉพาะเจาะจง รานระนองพริ้นติ้ง รานระนองพริ้นติ้ง เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2295/2563

จํานวน 4 รายการ 5,553.30                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563

181 ซื้อวสัดุโฆษณาและเผยแพร 30,465.04            30,465.04       วิธีเฉพาะเจาะจง รานระนองพริ้นติ้ง รานระนองพริ้นติ้ง เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2305/2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

จํานวน 5 รายการ 30,465.04                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563

182 ซื้อวสัดุสํานักงาน 6,600.00              6,600.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2307/2563

จํานวน 3 รายการ 6,600.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563

183 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 10,000.00            10,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด เอ็น.ท.ีคอมพิวเตอร แอนด ซัพ

พลาย

หางหุนสวนจํากัด เอ็น.ท.ีคอมพิวเตอร แอนด ซัพ

พลาย เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2294/2563

จํานวน 1 รายการ 10,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563

184 ซื้อวสัดุเครื่องบริโภค 14,500.00            14,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2449/2563

จํานวน 1 รายการ 14,500.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 21 กันยายน 2563

185 ซื้อวสัดุการแพทย 4,052.00              4,052.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภูวเดชออกซิเจน หางหุนสวนจํากัด ภูวเดชออกซิเจน เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0023.201/2429/2563

จํานวน 3 รายการ 4,052.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 18 กันยาน 2563

186 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 4,320.00              4,320.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2430/2563

จํานวน 1 รายการ 4,320.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 18 กันยายน 2563

187 ซื้อวสัดุสํานักงาน 16,600.00            16,600.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2448/2563

จํานวน 3 รายการ 16,600.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 21 กันยายน 2563

188 จางซอมครุภัณฑยานพาหนะ 481.50                481.50            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาระนอง ผูจําหนายโตโยตา จํากัด บริษัท โตโยตาระนอง ผูจําหนายโตโยตา จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2428/2563

จํานวน 1 รายการ 481.50                                               อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 18 กันยายน 2563

189 ซื้อวสัดุไฟฟาและวทิยุ 28,890.00            28,890.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดโกลบอลอินเตอร จํากัด บริษัท เมดโกลบอลอินเตอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/1905/2563

จํานวน 1 รายการ 28,890.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563

190 ซื้อวสัดุเชื้อเพลิง 66,900.00            66,900.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทพศิรินทร จํากัด บริษัท เทพศิรินทร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2427/2563

จํานวน 1 รายการ 66,900.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 17 กันยายน 2563

191 จางรื้อหองนํ้าบริเวณหนาอาคารเอกซเรย 45,000.00            45,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา  ใจมั่น นางสาวกาญจนา  ใจม่ัน เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2439/2563

จํานวน 1 งาน 45,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 21 กันยายน 2563

192

จางติดต้ังกระจกทางเชื่อมระหวางตึกอํานวยการกับตึก

ชันสูตร 32,500.00            32,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา  ใจมั่น นางสาวกาญจนา  ใจม่ัน เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2438/2563

จํานวน 1 งาน 32,500.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 21 กันยาน 2563

193 ซื้อวสัดุการแพทย 54,570.00            54,570.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0023.201/2300/2563

จํานวน 1 รายการ 54,570.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563

194 ซื้อวัสดุการแพทย 54,570.00            54,570.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2300/2563

จํานวน 1 รายการ 54,570.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563

194 ซื้อวัสดุการแพทย 4,800.00              4,800.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล (มหาชน) จํากัด บริษัท เทคโนเมดิคัล (มหาชน) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2397/2563

จํานวน 1 รายการ 4,800.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 กันยาน 2563

194 ซื้อวัสดุการแพทย 21,780.00            21,780.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานเสริมเทียมภัณฑ รานเสริมเทียมภัณฑ เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2390/2563

จํานวน 3 รายการ 21,780.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 กันยายน 2563

194 ซื้อวัสดุการแพทย 14,775.00            14,775.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิวเมอรริค จํากัด บริษัท ฮิวเมอรริค จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2391/2563

จํานวน 2 รายการ 14,775.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 กันยายน 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

194 ซื้อวัสดุการแพทย 46,545.00            46,545.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2301/2563

จํานวน 1 รายการ 46,545.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563

194 ซื้อวัสดุการแพทย 280,000.00          280,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี.เอ.เซอรจิคอล จํากัด บริษัท ว.ีเอ.เซอรจิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2118/2563

จํานวน 1 รายการ 280,000.00                                         อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563

194 ซื้อวัสดุการแพทย 19,500.00            19,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อัมรินทร เมดิคอล จํากัด บริษัท อัมรินทร เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/1912/2563

จํานวน 1 รายการ 19,500.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

194 ซื้อวัสดุการแพทย 7,000.00              7,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สมารท เทคโนโลยี แอนด โปรดักส จํากัด บริษัท สมารท เทคโนโลยี แอนด โปรดักส จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2050/2563

จํานวน 1 รายการ 7,000.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 จางดูแลรักษาซอมบํารุงเครื่องไตเทียมเชิงปองกันฯ 44,280.00              44,280.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เนฟโฟรแคร (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เนฟโฟรแคร (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.20144280/2563

จํานวน 1 งาน 44,280.00                                              อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 31 มกราคม 2563

2 จางบํารุงรักษาระบบระบายอากาศหองแยกโรค 24,542.40              24,542.40         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเตอรไพรส เซอรวิส จํากัด บริษัท เอ็นเตอรไพรส เซอรวิส จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/1081/2563

จํานวน 1 งาน 24,542.40                                              อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563

3 ซื้อครุภัณฑการแพทย 21,000.00              21,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ไอ.พี.เค.มารเก็ตต้ิง จํากัด บริษัท ว.ีไอ.พี.เค.มารเก็ตต้ิง จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2396/2563

จํานวน 3 รายการ 21,000.00                                              อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

4 ซื้อวสัดุการแพทย 14,000.00            14,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรียลเมด จํากัด บริษัท เรียลเมด จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2299/2563

จํานวน 3 รายการ 14,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563

5 ซื้อวสัดุการแพทย 10,765.00              10,765.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บรํษท นําวิวัฒนการชาง (1992) จํากัด บรํษท นําวิวัฒนการชาง (1992) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2298/2563

จํานวน 2 รายการ 10,765.00                                              อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

6 ซื้อวสัดุการแพทย 73,830.00            73,830.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2394/2563

จํานวน 3 รายการ 73,830.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

7 ซื้อวสัดุการแพทย 37,022.00            37,022.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/1286/2563

จํานวน 2 รายการ 37,022.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 2เมษายน 2563

8 ซื้อวสัดุการแพทย 7,800.00              7,800.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด ศิริชัยคอมพิวเตอร   แอนด 

เซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด ศิริชัยคอมพิวเตอร   แอนด 

เซอรวิส เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2302/2563

จํานวน 2 รายการ 7,800.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563

9 ซื้อวสัดุการแพทย 18,000.00            18,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2392/2563

จํานวน 1 รายการ 18,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 กันยายน 2563

10 ซื้อวสัดุการแพทย 21,470.00              21,470.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอรวิส จํากัด บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอรวิส จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2051/2563

จํานวน 2 รายการ 21,470.00                                              อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

11 ซื้อวสัดุการแพทย 16,000.00              16,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

 บริษัท เอ็นราฟโนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท 

จํากัด

 บริษัท เอ็นราฟโนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท 

จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2049/2563

จํานวน 1 รายการ 16,000.00                                              อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

12 จางเหมาบริการวินิจฉัยโรคดวยคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 9,000.00                9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง  บริษัท สุราษฎร พี.ซ.ี อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร จํากัด  บริษัท สุราษฎร พี.ซ.ี อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2476/2563

จํานวน 2 ราย 9,000.00                                                อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 29 กันยายน 2563

รายงานการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจาง (งบดําเนินงาน)

เดือน พฤศจิกายน 2563

(ชื่อหนวยงาน)..............โรงพยาบาลระนอง...................................



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

13

จางเหมาบริการบํารุงรักษาดูแลและกําจัดปลวก หนุ

แมลงสาบ ยุง เห็บ และหมัดฯ 27,500.00              27,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด กิตติภัณฑ ทรัพยเจริญ หางหุนสวนจํากัด กิตติภัณฑ ทรัพยเจริญ เปนผูประกอบการ สัญญาจางเลขท่ี 88/2563

จํานวน 1 งาน 27,500.00                                              อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

14 จางเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาลิฟทแฟลตแพทย 20 ยูนิตฯ 26,750.00              26,750.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดี ทรัสส เอเลเวเทอร จํากัด บริษัท ดี ทรัสส เอเลเวเทอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/106/2563

จํานวน 1 งาน 26,750.00                                              อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

15

จางเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 

500 KW. 9,630.00              9,630.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษํท เอ็นเตอรไพรส เซอรวิส จํากัด บริษํท เอ็นเตอรไพรส เซอรวิส จํากัด เปนผูประกอบการ สัญญาจางเลขที่ 91/2563

จํานวน 1 รายการ 9,630.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

16 จางเหมาบริการดูแลบํารุงรักาลิฟยี่หอ KONE รุน N-4318 29,960.00            29,960.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โคเน จํากัด (มหาชน) บริษัท โคเน จํากัด (มหาชน) เปนผูประกอบการ สัญญาจางเลขที่ /89/2563

จํานวน 1 งาน 29,960.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

17 ซื้อครุภัณฑการแพทย 10,000.00            10,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ธนพลครุภัณฑเวชภัณฑ จํากัด บริษัท ธนพลครุภัณฑเวชภัณฑ จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2204/2563

จํานวน 1 รายการ 10,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563

18 ซื้อครุภัณฑการแพทย 41,000.00            41,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ธนพลครุภัณฑเวชภัณฑ จํากัด บริษัท ธนพลครุภัณฑเวชภัณฑ จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2293/2563

จํานวน 3 รายการ 41,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562

19 ซื้อวสัดุสํานักงาน 43,902.10            43,902.10       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2290/2563

จํานวน 1 รายการ 43,902.10                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563

20 ซื้อวสัดุสํานักงาน 14,400.00            14,400.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2291/2563

จํานวน 1 รายการ 14,400.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563

21 ซื้อวสัดุงานบานงานครัว 13,100.00            13,100.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จํากัด บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2287/2563

จํานวน 2 รายการ 13,100.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563

22 ซื้อวสัดุงานบานงานครัว 74,000.00            74,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทรงสกุลวนาคาวัสดุกอสราง หางหุนสวนจํากัด ทรงสกุลวนาคาวัสดุกอสราง เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2288/2563

จํานวน 4 รายการ 74,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563

23 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 98,800.00            98,800.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเตอร คอมพิวเตอร เซอรวิส แอนด 

เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท อินเตอร คอมพิวเตอร เซอรวิส แอนด 

เทคโนโลยี จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2284/2563

จํานวน 20 รายการ 98,800.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563

24 ซื้อวสัดุสํานักงาน 8,400.00              8,400.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานบอส กอปป รานบอส กอปป เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2440/2563

จํานวน 3 รายการ 8,400.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 21 กันยายน 2563

25 ซื้อวสัดุคอมพิวเตอร 3,000.00              3,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ระนองออนไลน หางหุนสวนจํากัด ระนองออนไลน เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/1073/2563

จํานวน 4 รายการ 3,000.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

26 ซื้อวสัดุเครื่องบริโภค 16,435.20            16,435.20       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2442/2563

จํานวน 1 รายการ 16,435.20                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 21 กันยายน 2563

27 ซื้อวสัดุเครื่องบริโภค 21,656.80            21,656.80       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2441/2563

จํานวน 3 รายการ 21,656.80                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 21 กันยายน 2563

28 จางซอมครุภัณฑงานบานงานครัว 3,500.00              3,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดโกลบอลอินเตอร จํากัด บริษัท เมดโกลบอลอินเตอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/1950/2563

จํานวน 1 งาน 3,500.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

29 ซื้อวสัดุไฟฟาและวทิยุ 16,570.00            16,570.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดโกลบอลอินเตอร จํากัด บริษัท เมดโกลบอลอินเตอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2398/2563

จํานวน 8 รายการ 16,570.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 กันยายน 2563

30 ซื้อวสัดุงานบานงานครัว 720.00                  720.00             วิธีเฉพาะเจาะจง รานบางนอนคาวัสดุ รานบางนอนคาวัสดุ เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2431/2563

จํานวน 1 รายการ 720.00                                                  อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 18 กันยายน 2563

31 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 91,977.00            91,977.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานสมพรพานิช รานสมพรพานิช เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2285/2563

จํานวน 29 รายการ 91,977.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563

32 จางซอมครุภัณฑยานพาหนะ 16,050.00            16,050.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2133/2563

จํานวน 1 รายการ 16,050.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563

33 ซื้อวสัดุสํานักงาน 72,732.00            72,732.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม รานสุภาเคร่ืองเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2283/2563

จํานวน 36 รายการ 72,732.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563

34 ซื้อวสัดุโฆษณาและเผยแพร 6,300.00              6,300.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานแอท กราฟฟค เฮาส รานแอท กราฟฟค เฮาส เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2296/2563

จํานวน 2 รายการ 6,300.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563

35 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 30,500.00            30,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พี.พี รอตตา หางหุนสวนจํากัด พี.พี รอตตา เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2205/2563

จํานวน 2 รายการ 30,500.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563

36 ซื้อวัสดุสํานักงาน 61,790.00            61,790.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานบอส กอปป รานบอส กอปป เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0023.201/2289/2563

จํานวน 16 รายการ 61,790.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563

37 ซื้อวสัดุเครื่องบริโภค 13,054.20            13,054.20       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2268/2563

จํานวน 3 รายการ 13,054.20                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563

38 จางซอมครุภัณฑยานพาหนะ 3,500.00              3,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานสะพานยูงสื่อสาร รานสะพานยงูส่ือสาร เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/1029/2563

จํานวน 1 งาน 3,500.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2563

39 ซื้อวสัดุสํานักงาน 94,000.00            94,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอสพี เมดิเทค หางหุนสวนจํากัด เอสพี เมดิเทค เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2293/2563

จํานวน 4 รายการ 94,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563

40 ซื้อวสัดุสํานักงาน 24,900.00            24,900.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

โรงพิมพระนองออฟเซ็ท นายพงศพันธ จันทร

บูรณะศิริ

โรงพิมพระนองออฟเซ็ท นายพงศพันธ จันทร

บูรณะศิริ เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2386/2563

จํานวน 6 รายการ 24,900.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

41 ซื้อวสัดุงานบานงานครัว 36,800.00            36,800.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จํากัด บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2150/2563

จํานวน 4 รายการ 36,800.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563

42 ซื้อวสัดุคอมพิวเตอร 26,880.00            26,880.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด เอ็น.ที.คอมพิวเตอร แอนด ซัพ

พลาย

หางหุนสวนจํากัด ศิริชัยคอมพิวเตอร แอนด 

เซอรวิส เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2151/2563

จํานวน 3 รายการ 26,880.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

43 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 5,800.00              5,800.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ธนพลครุภัณฑเวชภัณฑ จํากัด บริษัท ธนพลครุภัณฑเวชภัณฑ จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2306/2563

จํานวน 1 รายการ 5,800.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563

44 จางเหมาสิ่งกอสราง 1,600.00              1,600.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานเลิศการณอลูมิน่ัม รานเลิศการณอลูมินั่ม เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2314/2563

จํานวน 1 งาน 1,600.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

45 ซื้อวสัดุเครื่องแตงกาย 222,340.00          222,340.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริช เมดิคอล แอนด ซัพพลาย จํากัด บริษัท ริช เมดิคอล แอนด ซัพพลาย จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0548/2563

จํานวน 8 รายการ 222,340.00                                         อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 16 ธนัวาคม 2562

46 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 68,480.00              68,480.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายประสิทธชิัย แซลี้ นายประสิทธชิัย แซล้ี เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2057/2563

จํานวน 4 รายการ 68,480.00                                              อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

47 จางซอมครุภัณฑยานพาหนะ 6,848.00              14,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ฮอสพิทอล เอสเสทส แมเนจเมนท 

เซอรวิสส

บริษัท ฮอสพิทอล เอสเสทส แมเนจเมนท 

เซอรวิสส เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0918/2563

จํานวน 6 รายการ 6,848.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 3 มกราคม 2563

48 ซื้ออะไหลครุภัณฑการแพทย 68,159.00            68,159.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอช.ท.ีเซ็นทรัลซัพพลาย จํากัด บริษัท เค.เอช.ท.ีเซ็นทรัลซัพพลาย จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2130/2563

จํานวน 1 รายการ 68,159.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563

49 จางซอมครุภัณฑสํานักงาน 9,580.00              9,580.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานทริปเบ้ิล เจ แอนด แอรเซอรวสิ รานทริปเบิ้ล เจ แอนด แอรเซอรวิส เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2016/2563

จํานวน 5 รายการ 9,580.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

50 จางซอมครุภัณฑสํานักงาน 9,580.00              9,580.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานทริปเบิ้ล เจ แอนด แอรเซอรวิส รานทริปเบิ้ล เจ แอนด แอรเซอรวิส เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2016/2563

จํานวน 5 รายการ 9,580.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

51 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 4,800.00              4,800.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ระนองคอมพิวเตอร แอนด       คอมมิวนิ

เคชั่น จํากัด

บริษัท ระนองคอมพิวเตอร แอนด       คอมมิวนิ

เคชั่น จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2313/2563

จํานวน 1 รายการ 4,800.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563

52 ซื้อวสัดุสํานักงาน 33,705.00            33,705.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานระนองพริ้นติ้ง รานระนองพริ้นติ้ง เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0023.201/2329/2563

จํานวน 2 รายการ 33,705.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 10 กันยายน 2562

53 จางซอมครุภัณฑยานพาหนะ 19,117.30            19,117.30       วิธีเฉพาะเจาะจง รานจิ้นเหงกระจกรถยนต รานจ้ินเหงกระจกรถยนต เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2450/2563

จํานวน 3 รายการ 19,117.30                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 21 กันยายน 2563

54 ซื้อวสัดุเครื่องแตงกาย 20,300.00            20,300.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานระนองบูติกฮาส บายปารา รานระนองบูติกฮาส บายปารา เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2411/2563

จํานวน 1 รายการ 20,300.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 15 กันยายน 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

55 ซื้อวสัดุงานบานงานครัว 76,398.00            76,398.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จ.ธุรกิจมั่นคง จํากัด บริษัท จ.ธุรกิจมั่นคง จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2436/2563

จํานวน 2 รายการ 76,398.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 21 กันยายน 2563

56 ซื้อวสัดุสํานักงาน 20,600.00            20,600.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ระนองคอมพิวเตอร แอนด        คอมมิวนิ

เคชั่น จํากัด

บริษัท ระนองคอมพิวเตอร แอนด        คอมมิวนิ

เคชั่น จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2282/2563

จํานวน 1 รายการ 20,600.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563

57 ซื้อวสัดุสํานักงาน 30,950.82            30,950.82       วิธีเฉพาะเจาะจง รานเบสทโฮมเซ็นเตอร รานเบสทโฮมเซ็นเตอร เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2448/2563

จํานวน 3 รายการ 30,950.82                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 21 กันยายน 2563

58 ซื้อวสัดุโฆษณาและเผยแพร 8,130.00              8,130.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานแอท กราฟฟค เฮาส รานแอท กราฟฟค เฮาส เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2452/2563

จํานวน 3 รายการ 8,130.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 21 กันยายน 2563

59 ซื้อวสัดุงานบานงานครัว 2,880.00              2,880.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานสมพรพานิช รานสมพรพานิช เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2327/2562

จํานวน 1 รายการ 2,880.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 19 กันยายน 2563

60 ซื้อวัสดุเช้ือเพลิง 62,203.01            62,203.01       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทพศิรินทร จํากัด บริษัท เทพศิรินทร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2322/2563

จํานวน 10 รายการ 62,203.01                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 1 กันยายน  2563

61 ซื้อวัสดุสํานักงาน 12,000.00            12,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2451/2563

จํานวน 1 รายการ 12,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 21 กันยายน  2563

62 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 18,400.00              18,400.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2445/2563

จํานวน 11 รายการ 5,500.00                                                อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 21 กันยายน  2563

63 จางบํารุงรักษาระบบสระธาราบําบัด 57,000.00            57,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลีดเดอร โปรดักส จํากัด บริษัท ลีดเดอร โปรดักส จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/123/2563

จํานวน 1 งาน 57,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 31 มกราคม  2563

64

จางบํารุงรักษาเคร่ืองไตเทียมรายป คือ เคร่ือง 

Hemodialysis ยี่หอ Nikkiso 32,100.00            32,100.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/124/2563

จํานวน 2 เครื่อง 32,100.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 31 มกราคม  2563

65 ซื้อนํ้าแข็งหลอด 32,400.00            32,400.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด โรงนํ้าแข็ง เค.ไอ. หางหุนสวนจํากัด โรงน้ําแข็ง เค.ไอ. เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0435/2563

จํานวน 1 รายการ 32,400.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 1 ตุลาคม  2562

66 ซื้อวสัดุสํานักงาน 3,000.00              3,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2475/2563

จํานวน 5 รายการ 3,000.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 29 กันยายน  2563

67 จางเหมาบริการตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอร 466,220.00          466,220.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โมโตกราฟ จํากัด บริษัท โมโตกราฟ จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0064/2564

จํานวน 1 งาน 466,220.00                                         อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 1 ตุลาคม  2563

68 ซื้อวสัดุการแพทย 57,300.00            57,300.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด บริษัท เมดิทอป จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0023.201/2356/2563

จํานวน 2 รายการ 57,300.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 กันยายน  2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

69

จางเหมาบํารุงรักษาเครื่องกรองน้ําบริสุทธิ์ ระบบ 

Reverse Osmosis (R/O) 32,100.00            32,100.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาร.โอ.โซเชียล จํากัด บริษัท อาร.โอ.โซเชียล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0023.201/2360/2563

จํานวน 1 งาน 32,100.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 กันยายน 2563

70 ซื้อวสัดุบริโภค 49,743.00            49,743.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชลัยย  ศักด์ิรัตน นางสาวณฐัชลัยย  ศักด์ิรัตน เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0023.201/0108/2564

จํานวน 25 รายการ 49,743.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

71 ซื้อวสัดุบริโภค 45,230.00            45,230.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางจันทนี  อังษานาม นางจันทนี  อังษานาม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0023.201/0107/2564

จํานวน 40 รายการ 45,230.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

72 ซื้อวสัดุสํานักงาน 7,800.00              7,800.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2235/2563

จํานวน 10 รายการ 7,800.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

73 ซื้อวสัดุการแพทย 44,000.00            44,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2224/2563

จํานวน 3 รายการ 44,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

74 ซื้อวสัดุการแพทย 27,500.00            27,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิแคร (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เมดิแคร (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2209/2563

จํานวน 5 รายการ 27,500.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

75 ซื้อวสัดุการแพทย 39,200.00            39,200.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร เมดิคอล จํากัด บริษัท อินเตอร เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2362/2563

จํานวน 2 รายการ 39,200.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 กันยายน 2563

76 ซื้อวสัดุการแพทย 2,450.00              2,450.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี เอส เค เมดิคอล จํากัด บริษัท พี เอส เค เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2237/2563

จํานวน 2 รายการ 2,450.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 จางจัดภูมิทัศน จัดสวน บริเวณราชาวดีสปา 142,000.00            142,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพนิตพร  วิสวเมธี นางสาวพนิตพร  วิสวเมธี เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0144/2564

จํานวน 1 งาน 142,000.00                                             อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563

2 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 28,950.00              28,950.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด ศิริชัยคอมพิวเตอร   แอนด 

เซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด ศิริชัยคอมพิวเตอร   แอนด 

เซอรวิส เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0131/2564

จํานวน 2 รายการ 28,950.00                                              อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563

3 ซื้อวสัดุทันตกรรม 274,000.00            274,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็มมีเนนซ หางหุนสวนจํากัด เอ็มมีเนนซ เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2277/2564

จํานวน 10 รายการ 274,000.00                                             อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563

4 จางทาสีถนนหนาตึกอุบัติเหตุใหม 15,000.00            15,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา  ใจมั่น นางสาวกาญจนา  ใจมั่น เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2473/2563

จํานวน 2 รายการ 15,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 23 กันยายน 2563

5 จางเปลี่ยนหนาตางกระจกบานเลื่อน 6,300.00                6,300.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา  ใจมั่น นางสาวกาญจนา  ใจมั่น เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0075/2564

จํานวน 1 งาน 6,300.00                                                อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563

6 ซื้อวสัดุไฟฟาและวทิยุ 27,405.00            27,405.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมพล  สกุลงาม นายสมพล  สกุลงาม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0078/2564

จํานวน 11 รายการ 27,405.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563

7 ซื้อวสัดุกอสราง 43,412.00            43,412.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมพล  สกุลงาม นายสมพล  สกุลงาม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0076/2564

จํานวน 25 รายการ 43,412.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563

8 ซื้อวสัดุกอสราง 16,520.00            16,520.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมพล  สกุลงาม นายสมพล  สกุลงาม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2473/2563

จํานวน 4 รายการ 16,520.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 23 กันยายน 2563

9 ซื้อวสัดุเชื้อเพลิง 66,600.00            66,600.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทพศิรินทร จํากัด บริษัท เทพศิรินทร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2480/2563

จํานวน 1 รายการ 66,600.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 20 กันยายน 2563

10 ซื้อวสัดุกอสราง 16,520.00              16,520.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมพล  สกุลงาม นายสมพล  สกุลงาม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2473/2563

จํานวน 4 รายการ 16,520.00                                              อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 23 กันยายน 2563

11 จางซอมครุภัณฑสํานักงาน 74,846.50              74,846.50         วิธีเฉพาะเจาะจง  บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด  บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2232/2563

จํานวน 1 รายการ 74,846.50                                              อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563

12 ซื้อวสัดุการแพทย 5,700.00                5,700.00           วิธีเฉพาะเจาะจง  ราน เสริมเทียมแพทยภัณฑ  ราน เสริมเทียมแพทยภัณฑ เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0013/2564

จํานวน 2 รายการ 5,700.00                                                อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563

รายงานการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจาง (งบดําเนินงาน)

เดือน ธันวาคม 2563

(ชื่อหนวยงาน)..............โรงพยาบาลระนอง...................................



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

13 ซื้อวสัดุการแพทย 15,080.00              15,080.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วีอาร วพัพอรต หางหุนสวนจํากัด วีอาร วัพพอรต เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0111/2564

จํานวน 2 รายการ 15,080.00                                              อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563

14 ซื้อวสัดุการแพทย 8,400.00                8,400.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วีอาร วพัพอรต หางหุนสวนจํากัด วีอาร วัพพอรต เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0112/2564

จํานวน 1 รายการ 8,400.00                                                อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563

15 ซื้อวสัดุการแพทย 3,200.00              3,200.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลีดเดอร โปรดักส จํากัด บริษัท ลีดเดอร โปรดักส จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2489/2563

จํานวน 1 รายการ 3,200.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

16 ซื้อวสัดุการแพทย 27,606.00            27,606.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด บริษัท เมดิทอป จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2395/2563

จํานวน 1 รายการ 27,606.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 กันยายน 2563

17 ซื้อวสัดุการแพทย 41,360.00            41,360.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดาํรงคธัญญา จํากัด บริษัท ดํารงคธัญญา จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2393/2563

จํานวน 6 รายการ 41,360.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 กันยายน 2563

18 จางเหมาบริการเครื่องสลายน่ิว ของโรงพยาบาลระนอง 66,000.00            66,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอสราส เมดิคอล จํากัด บริษัท แอสราส เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ สัญญาจางเลขท่ี 209/2563

จํานวน 1 งาน 66,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

19 ซื้อวสัดุการแพทย 21,000.00            21,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดับบลิวเอส เมดิกา จํากัด บริษัท ดับบลิวเอส เมดิกา จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2364/2563

จํานวน 7 รายการ 21,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 กันยายน 2563

20 ซื้อวสัดุการแพทย 10,800.00            10,800.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดับบลิวเอส เมดิกา จํากัด บริษัท ดบับลิวเอส เมดิกา จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2365/2563

จํานวน 4 รายการ 10,800.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 กันยายน 2563

21 ซื้อวสัดุการแพทย 30,281.00            30,281.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2361/2563

จํานวน 5 รายการ 30,281.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 กันยายน 2563

22 ซื้อวสัดุการแพทย 66,340.00            66,340.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2213/2563

จํานวน 2 รายการ 66,340.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

23 ซื้อวัสดุการแพทย 24,000.00            24,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท โอเร็กซ เทรดด้ิง จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0097/2564

จํานวน 1 รายการ 24,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563

24 จางเหมาบริการถายเอกสาร 22,329.60            22,329.60       วิธีเฉพาะเจาะจง

ราน โรงพิมพระนองออฟเซ็ท โดย นายพงศพันธ  

จันทรบูรณะศิริ

ราน โรงพิมพระนองออฟเซ็ท โดย นายพงศพันธ 

 จันทรบูรณะศิริ เปนผูประกอบการ สัญญาจางเลขที่ รน.0032.201/11/2564

จํานวน 1 งาน 22,329.60                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 29 กันยายน 2563

25 ซื้อวสัดุการแพทย 19,400.00            19,400.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดด้ิง จํากัด บริษัท โอเร็กซ เทรดด้ิง จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0105/2564

จํานวน 1 รายการ 19,400.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

26 ซื้อวสัดุการแพทย 23,000.00            23,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดด้ิง จํากัด บริษัท โอเร็กซ เทรดด้ิง จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0098/2564

จํานวน 1 รายการ 23,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563

27 ซื้อวสัดุการแพทย 24,760.00            24,760.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดด้ิง จํากัด บริษัท โอเร็กซ เทรดด้ิง จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0096/2564

จํานวน 6 รายการ 24,760.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563

28 ซื้อวสัดุการแพทย 24,000.00            24,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดด้ิง จํากัด บริษัท โอเร็กซ เทรดด้ิง จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0095/2564

จํานวน 1 รายการ 24,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563

29 ซื้อวสัดุการแพทย 20,000.00            20,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร เมดิคอล จํากัด บริษัท อินเตอร เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2214/2563

จํานวน 1 รายการ 20,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

30 จางบํารุงรักษาเครื่องมือ 48,000.00              48,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท อัลคอน แลบอราทอรีส (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท อัลคอน แลบอราทอรีส (ประเทศไทย) 

จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0702/2563

จํานวน 1 รายการ 48,000.00                                              อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 29 มกราคม 2563

31

จางบํารุงรักาเชิงปองกันเครื่องไตเทียม Fresenius 

รายคร้ัง 1,600.00              1,600.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เนฟโฟรแคร (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เนฟโฟรแคร (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/1895/2563

จํานวน 29 รายการ 1,600.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563

32 ซื้อวัสดุการแพทย 32,000.00            32,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2376/2563

จํานวน 7 รายการ 32,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 กันยายน 2563

33 ซื้อวสัดุการแพทย 30,400.00            30,400.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2375/2563

จํานวน 6 รายการ 30,400.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 กันยายน 2563

34 ซื้อวสัดุการแพทย 27,450.00            27,450.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2374/2563

จํานวน 5 รายการ 27,450.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 กันยายน 2563

35 ซื้อวัสดุการแพทย 29,050.00            29,050.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2377/2563

จํานวน 9 รายการ 29,050.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 กันยายน 2563

36 ซื้อวัสดุการแพทย 27,200.00            27,200.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0023.201/2378/2563

จํานวน 6 รายการ 27,200.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 กันยายน 2563

37 ซื้อวสัดุการแพทย 25,600.00            25,600.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2379/2563

จํานวน 5 รายการ 25,600.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 กันยายน 2563

38 ซื้อวสัดุการแพทย 28,800.00            28,800.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2380/2563

จํานวน 4 รายการ 28,800.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 กันยายน 2563

39 ซื้อวสัดุการแพทย 29,300.00            29,300.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2381/2563

จํานวน 7 รายการ 29,300.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 กันยายน 2563

40 ซื้อวสัดุการแพทย 25,600.00            25,600.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2382/2563

จํานวน 3 รายการ 25,600.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 กันยายน 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

41 ซื้อวสัดุการแพทย 32,000.00            32,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2383/2563

จํานวน 7 รายการ 32,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 กันยายน 2563

42 ซื้อวสัดุการแพทย 44,800.00            44,800.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2384/2563

จํานวน 6 รายการ 44,800.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 กันยายน 2563

43 ซื้อวสัดุการแพทย 28,800.00            28,800.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2385/2563

จํานวน 5 รายการ 28,800.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 กันยายน 2563

44 ซื้อวสัดุการแพทย 27,450.00            27,450.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2386/2563

จํานวน 7 รายการ 27,450.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 กันยายน 2563

45 จางซอมครุภัณฑยานพาหนะ 44,372.90            44,372.90       วิธีเฉพาะเจาะจง ราน อูโจบริการ (นายโสภณ  บุตรเริ่ม) ราน อูโจบริการ (นายโสภณ  บุตรเริ่ม) เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0125/2564

จํานวน 2 รายการ 44,372.90                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2562

46 จางเหมาสิ่งกอสราง 8,600.00                8,600.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุวิชัย  วศิวเมธี นายสุวิชัย  วิศวเมธี เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0149/2564

จํานวน 1 รายการ 8,600.00                                                อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563

47 จางเหมาสิ่งกอสราง 3,500.00              14,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง คุณกาญจนา  ใจมั่น คุณกาญจนา  ใจมั่น เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0147/2564

จํานวน 1 งาน 3,500.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563

48 จางปูกระเบื้องหนาลิฟต อาคารชันสูตร 28,000.00            28,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา  ใจมั่น นางสาวกาญจนา  ใจม่ัน เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0148/2564

จํานวน 1 รายการ 28,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563

49 ซื้อวสัดุไฟฟาและวทิยุ 14,350.00            14,350.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมพล  สกุลงาม นายสมพล  สกุลงาม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0079/2564

จํานวน 10 รายการ 14,350.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563

50 ซื้อวสัดุกอสราง 15,230.00            15,230.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมพล  สกุลงาม นายสมพล  สกุลงาม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0080/2564

จํานวน 15 รายการ 15,230.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563

51 ซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว 24,070.00            24,070.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมพล  สกุลงาม นายสมพล  สกุลงาม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0156/2564

จํานวน 3 รายการ 24,070.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563

52 จางเหมาสิ่งกอสราง 45,300.00            45,300.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุวิชัย  วศิวเมธี นายสุวิชัย  วิศวเมธี เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0023.201/0128/2564

จํานวน 5 รายการ 45,300.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2562

53 จางซอมครุภัณฑงานบางานครัว 28,800.00            28,800.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมพล  สกุลงาม นายสมพล  สกุลงาม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0153/2564

จํานวน 2 รายการ 28,800.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563

54 ซื้อวสัดุสํานักงาน 3,100.00              3,100.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน บางนอนคาวัสดุ ราน บางนอนคาวสัดุ เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0143/2564

จํานวน 2 รายการ 3,100.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

55 ซื้อวสัดุกอสราง 32,950.00            32,950.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ราน บางนอนคาวัสดุ ราน บางนอนคาวัสดุ เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0284/2564

จํานวน 16 รายการ 32,950.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

56 ซื้อวสัดุกอสราง 104,460.00          104,460.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ราน บางนอนคาวัสดุ ราน บางนอนคาวสัดุ เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0213/2564

จํานวน 101 รายการ 104,460.00                                         อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

57 ซื้อวสัดุไฟฟาและวทิยุ 102,961.00          102,961.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ราน บางนอนคาวัสดุ ราน บางนอนคาวัสดุ เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0214/2564

จํานวน 100 รายการ 102,961.00                                         อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

58 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 58,800.00            58,800.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายประสิทธชิัย  แซล้ี นายประสิทธิชัย  แซล้ี เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0070/2564

จํานวน 3 รายการ 58,800.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563

59 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 14,400.00            14,400.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมพล  สกุลงาม นายสมพล  สกุลงาม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0078/2564

จํานวน 1 รายการ 14,400.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563

60 ซื้อครุภัณฑโรงงาน 12,400.00            12,400.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมพล  สกุลงาม นายสมพล  สกุลงาม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0116/2564

จํานวน 3 รายการ 12,400.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 ตุลาคม  2563

61 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 9,000.00              9,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานเลิศการณอลูมิน่ัม รานเลิศการณอลูมินั่ม เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0124/2564

จํานวน 1 รายการ 9,000.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 19 ตุลาคม  2563

62 จางซอมครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 8,500.00                8,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง รานทริปเบิ้ล เจ แอนด แอร เซอรวิส รานทริปเบิ้ล เจ แอนด แอร เซอรวิส เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0089/2564

จํานวน 1 รายการ 5,500.00                                                อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 ตุลาคม  2563

63 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 17,490.00            17,490.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ระนองออนไลน หางหุนสวนจํากัด ระนองออนไลน เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2470/2563

จํานวน 2 รายการ 17,490.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 23 กันยายน  2563

64 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 53,900.00            53,900.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายประสิทธชิัย  แซล้ี นายประสิทธิชัย  แซล้ี เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2471/2563

จํานวน 4 รายการ 53,900.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 23 กันยายน  2563

65 จางเหมาสิ่งกอสราง 44,500.00            44,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานหนุมอารกอน โดยนายวิษณุ ศรีนาค รานหนุมอารกอน โดยนายวิษณุ ศรีนาค เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0129/2564

จํานวน 1 รายการ 44,500.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 ตุลาคม  2563

66 ซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 12,900.00            12,900.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด ศิริชัยคอมพิวเตอร   แอนด 

เซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด ศิริชัยคอมพิวเตอร   แอนด 

เซอรวิส เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0130/2564

จํานวน 7 รายการ 12,900.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 ตุลาคม  2563

67 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 1,200.00              1,200.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานสมพรพานิช รานสมพรพานิช เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0209/2564

จํานวน 1 รายการ 1,200.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน  2563

68 ซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 19,900.00            19,900.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ระนองออนไลน หางหุนสวนจํากัด ระนองออนไลน เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0023.201/0155/2564

จํานวน 1 รายการ 19,900.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 27 ตุลาคม  2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

69 ซื้อวสัดุเครื่องบริโภค 14,500.00            14,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0023.201/0248/2564

จํานวน 1 รายการ 14,500.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

70 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 6,800.00              6,800.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานสมพรพานิช รานสมพรพานิช เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0023.201/0160/2564

จํานวน 2 รายการ 6,800.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563

71 ซื้อครุภัณฑโรงงาน 4,122.00              4,122.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมพล  สกุลงาม นายสมพล  สกุลงาม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0023.201/0273/2564

จํานวน 1 รายการ 4,122.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

72 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 5,000.00              5,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ระนองคอมพิวเตอร แอนด คอมมิวนิเคชั่น บริษัท ระนองคอมพิวเตอร แอนด คอมมิวนิเคชั่น เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2481/2563

จํานวน 1 รายการ 5,000.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

73 ซื้อวสัดุเชื้อเพลิง 50,515.33            50,515.33       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทพศิรินทร จํากัด บริษัท เทพศิรินทร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0208/2564

จํานวน 10 รายการ 50,515.33                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

74 จางซอมครุภัณฑยานพาหนะ 15,939.80            15,939.80       วิธีเฉพาะเจาะจง ราน จิ้นเหงกระจกรถยนต ราน จิ้นเหงกระจกรถยนต เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0317/2564

จํานวน 9 รายการ 15,939.80                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

75 จางซอมครุภัณฑยานพาหนะ 3,220.70              3,220.70         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาระนอง ผูจําหนายโตโยตา จํากัด บริษัท โตโยตาระนอง ผูจําหนายโตโยตา จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/1659/2563

จํานวน 1 งาน 3,220.70                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

76 จางเก็บขยะมูลฝอย 720.00                720.00            วิธีเฉพาะเจาะจง สํานักงานเทศบาลเมืองระนอง สํานักงานเทศบาลเมืองระนอง เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0170/2564

จํานวน 1 รายการ 720.00                                               อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 21 กันยายน 2563

77 ซื้อวสัดุเชื้อเพลิง 17,790.00            17,790.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด โรงงานบรรจุแกสเทพศิรินทร หางหุนสวนจํากัด โรงงานบรรจุแกสเทพศิรินทร เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0249/2564

จํานวน 2 รายการ 17,790.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

78 ซื้อวสัดุกอสราง 3,987.00              3,987.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมพล  สกุลงาม นายสมพล  สกุลงาม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0272/2564

จํานวน 4 รายการ 3,987.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

79 ซื้อวสัดุกอสราง 4,200.00              4,200.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เลิศการณอลูมินั่ม ราน เลิศการณอลูมิน่ัม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0142/2564

จํานวน 2 รายการ 4,200.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563

80 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 5,800.00              5,800.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ธนพล ครุภัณฑ เวชภัณฑ จํากัด บริษัท ธนพล ครุภัณฑ เวชภัณฑ จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2469/2563

จํานวน 1 รายการ 5,800.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 23 กันยายน 2563

81 จางซอมครุภัณฑยานพาหนะ 62,993.04            62,993.04       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาระนอง ผูจําหนายโตโยตา จํากัด บริษัท โตโยตาระนอง ผูจําหนายโตโยตา จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2435/2563

จํานวน 12 รายการ 62,993.04                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 21 กันยายน 2563

82 ซื้อวสัดุโฆษณาและเผยแพร 40,128.21            40,128.21       วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ระนองพริ้นต้ิง ราน ระนองพริ้นต้ิง เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2468/2563

จํานวน 16 รายการ 40,128.21                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 23 กันยายน 2563

83 จางซอมครุภํณฑสํานักงาน 128,400.00          128,400.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2134/2563

จํานวน 2 รายการ 128,400.00                                         อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563

84 ซื้อวสัดุเครื่องบริโภค 8,731.20              8,731.20         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2444/2563

จํานวน 1 รายการ 8,731.20                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 21 กันยายน 2563

85 ซื้อวสัดุเครื่องบริโภค 6,000.00              6,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มา-จัสมิน จํากัด บริษัท มา-จัสมิน จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2443/2563

จํานวน 1 รายการ 6,000.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 21 กันยายน 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง
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86 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 23,300.00            23,300.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ระนองคอมพิวเตอร แอนด คอมมิวนิเคชั่น บริษัท ระนองคอมพิวเตอร แอนด คอมมิวนิเคชั่น เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2446/2563

จํานวน 4 รายการ 23,300.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 21 กันยายน 2563

87 ซื้อวสัดุวิทยาศาสตรการแพทย 307,589.00          307,589.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอรแอล เอม จํากัด (มหาชน) บริษัท อี ฟอรแอล เอม จํากัด (มหาชน) เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2242/2563

จํานวน 19 รายการ 307,589.00                                         อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563

88 ซื้อวสัดุวิทยาศาสตรการแพทย 300,000.00          300,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอรแอล เอม จํากัด (มหาชน) บริษัท อี ฟอรแอล เอม จํากัด (มหาชน) เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2243/2563

จํานวน 3 รายการ 300,000.00                                         อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563

89 ซื้อวสัดุวิทยาศาสตรการแพทย 225,000.00          225,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอรแอล เอม จํากัด (มหาชน) บริษัท อี ฟอรแอล เอม จํากัด (มหาชน) เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2244/2563

จํานวน 4 รายการ 225,000.00                                         อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563

90 ซื้อวสัดุวิทยาศาสตรการแพทย 35,000.00            35,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2245/2563

จํานวน 1 รายการ 35,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563

91 ซื้อวสัดุวิทยาศาสตรการแพทย 357,500.00          357,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2246/2563

จํานวน 2 รายการ 357,500.00                                         อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563

92 ซื้อวสัดุวิทยาศาสตรการแพทย 155,000.00          155,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วนิน่ิง ซัพพลาย (นครศร)ี จํากัด บริษัท วินน่ิง ซัพพลาย (นครศร)ี จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2247/2563

จํานวน 1 รายการ 155,000.00                                         อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563

93 ซื้อวสัดุวิทยาศาสตรการแพทย 95,000.00            95,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วนิน่ิง ซัพพลาย (นครศร)ี จํากัด บริษัท วินน่ิง ซัพพลาย (นครศร)ี จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2248/2563

จํานวน 2 รายการ 95,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563

94 ซื้อวสัดุวิทยาศาสตรการแพทย 387,340.00          387,340.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด บริษัท เมดิทอป จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2249/2563

จํานวน 8 รายการ 387,340.00                                         อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563

95 ซื้อวสัดุวิทยาศาสตรการแพทย 152,500.00          152,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด บริษัท เมดิทอป จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2250/2563

จํานวน 2 รายการ 152,500.00                                         อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563

96 ซื้อวสัดุวิทยาศาสตรการแพทย 237,420.00          237,420.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด คลีนิคอลไดแอกโนสติคส หางหุนสวนจํากัด คลีนิคอลไดแอกโนสติคส เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2251/2563

จํานวน 9 รายการ 237,420.00                                         อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563

97 ซื้อวสัดุวิทยาศาสตรการแพทย 167,455.00          167,455.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2252/2563

จํานวน 2 รายการ 167,455.00                                         อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563
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98 ซื้อวสัดุวิทยาศาสตรการแพทย 267,286.00          267,286.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2253/2563

จํานวน 6 รายการ 267,286.00                                         อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563

99 ซื้อวสัดุวิทยาศาสตรการแพทย 13,600.00            13,600.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2254/2563

จํานวน 1 รายการ 13,600.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563

100 ซื้อวสัดุวิทยาศาสตรการแพทย 158,500.00          158,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย ไดแอ็กนอสติก จํากัด บริษัท ไทย ไดแอ็กนอสติก จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2255/2563

จํานวน 1 รายการ 158,500.00                                         อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563

101 ซื้อวสัดุวิทยาศาสตรการแพทย 98,001.30            98,001.30       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2256/2563

จํานวน 3 รายการ 98,001.30                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563

102 จางซอมครุภํณฑการแพทย 2,300.00              2,300.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ด.ีทันตเวช (1988) จํากัด บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2408/2563

จํานวน 1 รายการ 2,300.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 กันยายน 2563

103 ซื้ออะไหลครุภัณฑการแพทย 96,100.00            96,100.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2406/2563

จํานวน 9 รายการ 96,100.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 กันยายน 2563

104 ซื้ออะไหลครุภัณฑการแพทย 15,000.00            15,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลดเมดอีควิปเมนท จํากัด บริษัท เวิลดเมดอีควิปเมนท จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2464/2563

จํานวน 1 รายการ 15,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 22 กันยายน 2563

105 ซื้ออะไหลครุภัณฑการแพทย 99,000.00            99,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โซวคิ จํากัด บริษัท โซวิค จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/1908/2563

จํานวน 1 รายการ 99,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

106 ซื้ออะไหลครุภัณฑการแพทย 94,588.00            94,588.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกสินทรเวชภัณฑ จํากัด บริษัท โกสินทรเวชภัณฑ จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2405/2563

จํานวน 1 รายการ 94,588.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 กันยายน 2563

107 จางซอมครุภํณฑการแพทย 33,647.22            33,647.22       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คารล ไชสส จํากัด บริษัท คารล ไชสส จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0866/2563

จํานวน 2 รายการ 33,647.22                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2563

108 จางซอมครุภัณฑการแพทย 18,000.00            18,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โซวคิ จํากัด บริษัท โซวิค จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2409/2563

จํานวน 1 รายการ 18,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 กันยายน 2563

109 จางซอมครุภัณฑการแพทย 58,000.00            58,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท อัลคอน แลบอราทอรีส (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท อัลคอน แลบอราทอรีส (ประเทศไทย) 

จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0086/2564

จํานวน 2 รายการ 58,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563

110 จางซอมครุภัณฑการแพทย 10,890.46            10,890.46       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอลิมปส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท โอลิมปส (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2410/2563

จํานวน 4 รายการ 10,890.46                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 กันยายน 2563

111 ซื้ออะไหลครุภัณฑการแพทย 6,206.00              6,206.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พล แอนด พร ซัพพลาย หางหุนสวนจํากัด พล แอนด พร ซัพพลาย เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2466/2563

จํานวน 1 รายการ 6,206.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 22 กันยายน 2563

112 ซื้อวสัดุวิทยาศาสตรการแพทย 150,000.00          150,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยีน เอ็กซเซลเลนซ จํากัด บริษัท ยีน เอ็กซเซลเลนซ จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2122/2563

จํานวน 1 รายการ 150,000.00                                         อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563

113 ซื้อวสัดุวิทยาศาสตรการแพทย 180,004.00          180,004.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/1714/2563

จํานวน 1 รายการ 180,004.00                                         อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563

114 ซื้อวสัดุวิทยาศาสตรการแพทย 294,494.00          294,494.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/1716/2563

จํานวน 8 รายการ 294,494.00                                         อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

115 จางเปลี่ยนอะไหลสําหรับเครื่อง Fume Hood 74,900.00            74,900.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จํากัด บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2271/2563

จํานวน 2 เครื่อง 74,900.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563

116 จางตรวจวิเคราะหสิ่งตรวจ 150,090.00          150,090.00      วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โปรเฟส ชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเมนท

 คอรป จํากัด

บริษัท โปรเฟส ชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเมนท

 คอรป จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2126/2563

จํานวน 161 ราย 150,090.00                                         อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563

117 จางตรวจวิเคราะหสิ่งตรวจ 148,895.00          148,895.00      วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โปรเฟส ชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเมนท

 คอรป จํากัด

บริษัท โปรเฟส ชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเมนท

 คอรป จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2272/2563

จํานวน 161 ราย 148,895.00                                         อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563

118 จางเก็บขยะมูลฝอย 720.00                720.00            วิธีเฉพาะเจาะจง สํานักงานเทศบาลเมืองระนอง สํานักงานเทศบาลเมืองระนอง เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0023/2563

จํานวน 1 รายการ 720.00                                               อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

119 ซื้อวสัดุสํานักงาน 5,500.00              5,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานสุภาเคร่ืองเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม รานสุภาเคร่ืองเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2479/2563

จํานวน 6 รายการ 5,500.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

120 ซื้อวสัดุอ่ืนๆ 33,897.60            33,897.60       วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พี.เกรท.เทรดดิ้ง หางหุนสวนจํากัด พี.เกรท.เทรดดิ้ง เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0092/2564

จํานวน 1 รายการ 33,897.60                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563

121 จางเก็บขยะมูลฝอย 720.00                720.00            วิธีเฉพาะเจาะจง สํานักงานเทศบาลเมืองระนอง สํานักงานเทศบาลเมืองระนอง เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2437/2563

จํานวน 1 รายการ 720.00                                               อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 21 กันยายน 2563

122 ซื้อวสัดุสํานักงาน 33,050.00            33,050.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานสุภาเคร่ืองเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม รานสุภาเคร่ืองเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0126/2564

จํานวน 11 รายการ 33,050.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563

123 ซื้อวสัดุเครื่องบริโภค 1,134.00              1,134.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มา-จัสมิน จํากัด บริษัท มา-จัสมิน จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2482/2563

จํานวน 1 รายการ 1,134.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

124 ซื้อวสัดุเชื้อเพลิง 18,150.00            18,150.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด โรงงานบรรจุแกสเทพศิรินทร หางหุนสวนจํากัด โรงงานบรรจุแกสเทพศิรินทร เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0087/2564

จํานวน 2 รายการ 18,150.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563

125 ซื้อวสัดุงานบานงานครัว 11,600.00            11,600.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กัญญาโม จํากัด บริษัท กัญญาโม จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2474/2563

จํานวน 1 รายการ 11,600.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 29 กันยายน 2563

126 ซื้อวสัดุเชื้อเพลิง 45,849.74            45,849.74       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทพศิรินทร จํากัด บริษัท เทพศิรินทร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0089/2564

จํานวน 10 รายการ 45,849.74                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

127 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 4,190.00              4,190.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พัฒนาภัณฑอิเล็คทริค หางหุนสวนจํากัด พัฒนาภัณฑอิเล็คทริค เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0140/2564

จํานวน 1 รายการ 4,190.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563

128 ซื้อวสัดุเครื่องบริโภค 4,879.20              4,879.20         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0241/2564

จํานวน 1 รายการ 4,879.20                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

129 ซื้อวสัดุสํานักงาน 1,920.00              1,920.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานสุภาเคร่ืองเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม รานสุภาเคร่ืองเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0243/2564

จํานวน 2 รายการ 1,920.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

130 ซื้อวสัดุเครื่องบริโภค 64,174.32            64,174.32       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0245/2564

จํานวน 4 รายการ 64,174.32                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

131 ซื้อวสัดุงานบานงานครัว 11,250.00            11,250.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมพล  สกุลงาม นายสมพล  สกุลงาม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0280/2564

จํานวน 1 รายการ 11,250.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

132 ซื้อวสัดุโฆษณาและเผยแพร 14,180.00            14,180.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานแอท กราฟฟค เฮาส รานแอท กราฟฟค เฮาส เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0282/2564

จํานวน 3 รายการ 14,180.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

133 ซื้อวสัดุโฆษณาและเผยแพร 61,517.51            61,517.51       วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ระนองพริ้นติ้ง โดยนายกิตติศักดิ์ พูลศรี ราน ระนองพริ้นติ้ง โดยนายกิตติศักดิ์ พูลศรี เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0244/2564

จํานวน 16 รายการ 61,517.51                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

134 ซื้อวสัดุงานบานงานครัว 42,500.00            42,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พี.พี รอตตา หางหุนสวนจํากัด พ.ีพี รอตตา เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0093/2564

จํานวน 2 รายการ 42,500.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563

135 ซื้อวสัดุเครื่องบริโภค 7,845.00              7,845.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0091/2564

จํานวน 3 รายการ 7,845.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563

136 ซื้อวสัดุงานบานงานครัว 2,640.00              2,640.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานสุภาเคร่ืองเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม รานสุภาเคร่ืองเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0210/2564

จํานวน 2 รายการ 2,640.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

137 ซื้อวสัดุเครื่องบริโภค 24,010.80            24,010.80       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0114/2564

จํานวน 3 รายการ 24,010.80                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563

138 ซื้อครุภัณฑการแพทย 36,000.00            36,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ธนพล ครุภัณฑ เวชภัณฑ จํากัด บริษัท ธนพล ครุภัณฑ เวชภัณฑ จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0157/2564

จํานวน 1 รายการ 36,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563

139 ซื้อวสัดุเชื้อเพลิง 67,200.00            67,200.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทพศิรินทร จํากัด บริษัท เทพศิรินทร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0090/2564

จํานวน 1 รายการ 67,200.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563

140 จางซอมครุภัณฑงานบางานครัว 9,800.00              9,800.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานภักดีเครื่องเยน็ (เจตอย) รานภักดีเครื่องเย็น (เจตอย) เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0084/2564

จํานวน 1 รายการ 9,800.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563

141 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 4,000.00              4,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายประสิทธิชัย  แซลี้ นายประสิทธิชัย  แซลี้ เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0139/2564

จํานวน 1 รายการ 4,000.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563

142 ซื้อวสัดุเชื้อเพลิง 67,200.00            67,200.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทพศิรินทร จํากัด บริษัท เทพศิรินทร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0240/2564

จํานวน 1 รายการ 67,200.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

143 ซื้อวสัดุสํานักงาน 4,500.00              4,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริชโกลด เมดิคอล จํากัด บริษัท ริชโกลด เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0242/2564

จํานวน 1 รายการ 4,500.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

144 ซื้อวสัดุเชื้อเพลิง 1,090.00              1,090.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด โรงงานบรรจุแกสเทพศิรินทร หางหุนสวนจํากัด โรงงานบรรจุแกสเทพศิรินทร เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0212/2564

จํานวน 1 รายการ 1,090.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

145 ซื้อวสัดุอ่ืนๆ 1,820.00              1,820.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริชเมดิคอลแอนดซัพพลาย จํากัด บริษัท ริชเมดิคอลแอนดซัพพลาย จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0141/2564

จํานวน 1 รายการ 1,820.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 ซื้อวัสดุการแพทย 36,000.00             36,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซ้ือ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0425/2564

จํานวน 1 รายการ 36,000.00                                              อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

2 ซื้อวัสดุการแพทย 5,600.00               5,600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0421/2564

จํานวน 1 รายการ 5,600.00                                               อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

3 จางติดตั้งเตารับไฟฟา วิสัญญีชั้น 3 ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน 36,000.00             36,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพนิตาพร  วศิวเมธี นางสาวพนิตาพร  วิศวเมธี เปนผูประกอบการ ใบสั่งซ้ือ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0339/2564

จํานวน 1 งาน 36,000.00                                              อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

4 ซื้อวัสดุสํานักงาน 50,000.00            50,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมกาเปเปอร แอนด ปริ้นท จํากัด บริษัท เมกาเปเปอร แอนด ปริ้นท จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0449/2564

จํานวน 1 รายการ 50,000.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563

5 ซื้อวัสดุเช้ือเพลิง 70,200.00             70,200.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทพศิรินทร จํากัด บริษัท เทพศิรินทร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0361/2564

จํานวน 1 รายการ 70,200.00                                              อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

6 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 27,000.00            27,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ระนองคอมพิวเตอร แอนด คอมมิวนิ

เคชั่น

บริษัท ระนองคอมพิวเตอร แอนด คอมมิวนิ

เคชั่น

เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0360/2564

จํานวน 3 รายการ 27,000.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

7 ซื้อวัสดุทันตกรรม 48,000.00            48,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เคที เด็นทแอนดซัพพลาย จํากัด บริษัท เคที เด็นทแอนดซัพพลาย จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซ้ือ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0207/2564

จํานวน 1 รายการ 48,000.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

8 ซื้อครุภัณฑการแพทย 7,800.00             7,800.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็น.ท.ีคอมพิวเตอร แอนด ซัพ

พลาย

หางหุนสวนจํากัด เอ็น.ท.ีคอมพิวเตอร แอนด ซัพ

พลาย

เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0348/2564

จํานวน 1 รายการ 7,800.00                                           อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

9 จางวินิจฉัยโรคดวยคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 50,750.00            50,750.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สุราษฎร พ.ีซ ีอิมเมจจ้ิง เซ็นเตอร จํากัด บริษัท สุราษฎร พี.ซ ีอิมเมจจ้ิง เซ็นเตอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซ้ือ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0197/2564

จํานวน 6 ราย 50,750.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

10 จางเหมาบริการวินิจฉันโรคดวยคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 175,800.00            175,800.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สีมาเอ็มอารไอ จํากัด บริษัท สีมาเอ็มอารไอ จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซ้ือ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2477/2563

จํานวน 20 ราย 175,800.00                                            อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 29 กันยายน 2563

11 ซื้อวัสดุบริโภค 1,500.00               1,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง  หางหุนสวนจํากัด โรงงานน้ําแข็ง เค.ไอ  หางหุนสวนจํากัด โรงงานน้ําแข็ง เค.ไอ เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/5/2564

จํานวน 1 รายการ 1,500.00                                               อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 29 กันยายน 2563

12 ซื้อวัสดุการแพทย 41,280.00             41,280.00         วิธีเฉพาะเจาะจง  บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด  บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0104/2564

จํานวน 5 รายการ 41,280.00                                              อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563

รายงานการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจาง (งบดําเนินงาน)

เดือน มกราคม 2564

(ชื่อหนวยงาน)..............โรงพยาบาลระนอง...................................



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

13 ซื้อวัสดุการแพทย 44,000.00             44,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง  บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด  บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2225/2563

จํานวน 3 รายการ 44,000.00                                              อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

14 ซื้อวัสดุการแพทย 26,857.00             26,857.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซ้ือ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0219/2564

จํานวน 3 รายการ 26,857.00                                              อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

15 ซื้อวัสดุการแพทย 26,857.00            26,857.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซ้ือ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0220/2564

จํานวน 3 รายการ 26,857.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

16 ซื้อวัสดุการแพทย 23,861.00            23,861.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0221/2564

จํานวน 3 รายการ 23,861.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

17 ซื้อวัสดุการแพทย 23,861.00            23,861.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0222/2564

จํานวน 3 รายการ 23,861.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

18 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 4,800.00             4,800.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สมพรพานิช ราน สมพรพานิช เปนผูประกอบการ ใบสั่งซ้ือ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2260/2563

จํานวน 1 รายการ 4,800.00                                           อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

19 ซื้อวัสดุการแพทย 240,750.00          240,750.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซ้ือ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2222/2563

จํานวน 1 รายการ 240,750.00                                        อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

20 ซื้อวัสดุการแพทย 25,250.00            25,250.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดับบลิวเอส เมดิกา จํากัด บรษิัท ดับบลิวเอส เมดิกา จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0231/2564

จํานวน 8 รายการ 25,250.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

21 ซื้อวัสดุการแพทย 26,300.00            26,300.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดับบลิวเอส เมดิกา จํากัด บริษัท ดับบลิวเอส เมดิกา จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0232/2564

จํานวน 9 รายการ 26,300.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

22 ซื้อวัสดุการแพทย 25,850.00            25,850.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซ้ือ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0099/2564

จํานวน 5 รายการ 25,850.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563

23 ซื้อวัสดุการแพทย 33,600.00            33,600.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0102/2564

จํานวน 5 รายการ 33,600.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563

24 ซื้อวัสดุการแพทย 25,600.00            25,600.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0103/2564

จํานวน 5 รายการ 25,600.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563

25 ซื้อวัสดุการแพทย 29,860.00            29,860.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซ้ือ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0225/2564

จํานวน 6 รายการ 29,860.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

26 ซื้อวัสดุการแพทย 23,000.00            23,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซ้ือ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0226/2564

จํานวน 1 รายการ 23,000.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

27 ซื้อวัสดุการแพทย 13,000.00            13,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซ้ือ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0227/2564

จํานวน 1 รายการ 13,000.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

28 ซื้อวัสดุการแพทย 26,460.00            26,460.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซ้ือ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0228/2564

จํานวน 6 รายการ 26,460.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

29 ซื้อวัสดุการแพทย 23,000.00            23,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0229/2564

จํานวน 1 รายการ 23,000.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

30 ซื้อวัสดุการแพทย 23,000.00             23,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0230/2564

จํานวน 1 รายการ 23,000.00                                              อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

31 ซื้อวัสดุการแพทย 44,000.00            44,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0100/2564

จํานวน 3 รายการ 44,000.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563

32 ซื้อวัสดุการแพทย 41,280.00            41,280.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0101/2564

จํานวน 5 รายการ 41,280.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563

33 ซื้อวัสดุการแพทย 6,750.00             6,750.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเคเอ็น ซพัพลาย (ไทยแลนด)  จํากัด  บริษัท ทีเคเอ็น ซัพพลาย (ไทยแลนด)  จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0201/2564

จํานวน 1 รายการ 6,750.00                                           อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

34 ซื้อวัสดุการแพทย 28,800.00            28,800.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด บริษัท เมดิทอป จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0200/2564

จํานวน 1 รายการ 28,800.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

35 ซื้อวัสดุการแพทย 90,000.00            90,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร     (ประเทศไทย)

 จํากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร     (ประเทศ

ไทย) จํากัด

เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0199/2564

จํานวน 1 รายการ 90,000.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

36 ซื้อวัสดุการแพทย 53,750.00            53,750.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีออนเมด จํากัด บริษัท อีออนเมด จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซ้ือ/สั่งจางเลขที่ รน.0023.201/0198/2564

จํานวน 4 รายการ 53,750.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

37 จางเหมาบริการถายเอกสาร 37,666.20            37,666.20       วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพิมพระนองออฟเซท็ โดย นายพงศพันธ  

จันทรบูรณะศริิ

โรงพิมพระนองออฟเซท็ โดย นายพงศพันธ  

จันทรบูรณะศริิ

เปนผูประกอบการ สัญญาเลขที่ 11/2564

จํานวน 1 งาน 37,666.20                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 29 กันยายน 2563

38 จางคา Activate HOSxP 58,425.00            58,425.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟตแวร จํากัด บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟตแวร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซ้ือ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0703/2563

จํานวน 1 รายการ 58,425.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2563

39 จางปรับปรุงพื้นที่สําหรับจอดรถ 58,000.00            58,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานบางร้ินซีแพค โดยนายจีระเดช  วิสัย รานบางริ้นซแีพค โดยนายจีระเดช  วิสัย เปนผูประกอบการ ใบส่ังซ้ือ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0924/2564

จํานวน 1 งาน 58,000.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563

40 ซื้อวัสดุกอสราง 2,520.00             2,520.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานหนุมอารกอน โดยนายวิษณุ ศรีนาค รานหนุมอารกอน โดยนายวิษณุ ศรีนาค เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0270/2563

จํานวน 2 รายการ 2,520.00                                           อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

41 ซื้อวัสดุเคร่ืองแตงกาย 2,080.00             2,080.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส.เอส คอทตอน   คอรปอร

เรชั่น

หางหุนสวนจํากัด เอส.เอส คอทตอน   คอรปอร

เรชั่น

เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0211/2564

จํานวน 2 รายการ 2,080.00                                           อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

42 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 1,300.00             1,300.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานสมพรพานิช รานสมพรพานิช เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0269/2564

จํานวน 1 รายการ 1,300.00                                           อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

43 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 11,990.00            11,990.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0281/2564

จํานวน 5 รายการ 11,990.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

44 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 540.00                540.00           วิธีเฉพาะเจาะจง รานแอท กราฟฟค เฮาส รานแอท กราฟฟค เฮาส เปนผูประกอบการ ใบสั่งซ้ือ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0417/2564

จํานวน 1 รายการ 540.00                                              อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

45 ซื้อวัสดุกอสราง 3,500.00             3,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เลิศการณอลูมิน่ัม ราน เลิศการณอลูมิน่ัม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซ้ือ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0268/2564

จํานวน 2 รายการ 3,500.00                                           อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 25632

46 จางซอมครุภัณฑยานพาหนะ 3,210.00               3,210.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เจ.พ.ีสื่อสารระนอง ราน เจ.พ.ีสื่อสารระนอง เปนผูประกอบการ ใบสั่งซ้ือ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0368/2564

จํานวน 1 รายการ 3,210.00                                               อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

47 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1,080.00             14,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0364/2564

จํานวน 3 รายการ 1,080.00                                           อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

48 ซื้อวัสดุอื่นๆ 2,800.00             2,800.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เลิศการณอลูมิน่ัม ราน เลิศการณอลูมิน่ัม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซ้ือ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0365/2564

จํานวน 1 รายการ 2,800.00                                           อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

49 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,450.00             3,450.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ทามม ราน ทามม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0362/2564

จํานวน 1 รายการ 3,450.00                                           อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

50 ซื้อวัสดุสํานักงาน 164,701.00          164,701.00     วิธีเฉพาะเจาะจง รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0378/2564

จํานวน 5 รายการ 164,701.00                                        อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

51 ซื้อวัสดุสํานักงาน 7,800.00             7,800.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานแอท กราฟฟค เฮาส รานแอท กราฟฟค เฮาส เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0375/2564

จํานวน 1 รายการ 7,800.00                                           อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

52 ซื้อครุภัณฑการแพทย 84,000.00            84,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ธนพล ครุภัณฑ เวชภณัฑ จํากัด บริษัท ธนพล ครุภัณฑ เวชภณัฑ จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0023.201/0132/2564

จํานวน 2 รายการ 84,000.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2562

53 ซื้อครุภัณฑการแพทย 11,000.00            11,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ธนพล ครุภัณฑ เวชภณัฑ จํากัด บริษัท ธนพล ครุภัณฑ เวชภณัฑ จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0314/2564

จํานวน 2 รายการ 11,000.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

54 จางเหมาบริการตรวจเช็คระบบของหองผาตัด ชั้น 3 

(อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)

63,665.00            63,665.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเตอรไพรส เซอรวิส จํากัด บริษัท เอ็นเตอรไพรส เซอรวิส จํากัด เปนผูประกอบการ สัญญาจางเลขที่ รน.0032.201/22/2564

จํานวน 2 รายการ 63,665.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

55 ซื้อวัสดุการแพทย 49,500.00            49,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีออนเมด จํากัด บริษัท อีออนเมด จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซ้ือ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0320/2564

จํานวน 3 รายการ 49,500.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

56 ซื้อวัสดุการแพทย 35,725.00            35,725.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเคเอ็น ซพัพลาย (ไทยแลนด)  จํากัด บริษัท ทีเคเอ็น ซัพพลาย (ไทยแลนด)  จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0321/2564

จํานวน 4 รายการ 35,725.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

57 ซื้อวัสดุการแพทย 57,300.00            57,300.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด บริษัท เมดิทอป จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซ้ือ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0322/2564

จํานวน 2 รายการ 57,300.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

58 ซื้อวัสดุการแพทย 80,508.40            80,508.40       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร     (ประเทศไทย)

 จํากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร     (ประเทศ

ไทย) จํากัด

เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0323/2564

จํานวน 2 รายการ 80,508.40                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

59 จางวินิจฉัยโรคดวยคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 225,000.00          225,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สีมาเอ็มอารไอ จํากัด บริษัท สีมาเอ็มอารไอ จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซ้ือ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0324/2564

จํานวน 25 ราย 225,000.00                                        อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

60 จางวนิิจฉัยโรคดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา 92,000.00            92,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สุราษฎร พ.ีซ ีอิมเมจจ้ิง เซ็นเตอร จํากัด บริษัท สุราษฎร พี.ซ ีอิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0340/2564

จํานวน 13 ราย 92,000.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน  2563

61 จางวนิิจฉัยโรคดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา 160,200.00          160,200.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สีมาเอ็มอารไอ จํากัด บริษัท สีมาเอ็มอารไอ จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซ้ือ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0490/2564

จํานวน 18 ราย 160,200.00                                        อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 4 ธันวาคม  2563

62 จางวนิิจฉัยโรคดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา 84,350.00             84,350.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สีมาเอ็มอารไอ จํากัด บริษัท สีมาเอ็มอารไอ จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซ้ือ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0545/2564

จํานวน 12 ราย 5,500.00                                               อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 21 ธันวาคม  2563

63 จางวนิิจฉัยโรคดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา 81,750.00            81,750.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สุราษฎร พ.ีซ ีอิมเมจจ้ิง เซ็นเตอร จํากัด บริษัท สุราษฎร พี.ซ ีอิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0546/2564

จํานวน 14 ราย 81,750.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 21 ธันวาคม  2563

64 ซื้อวัสดุการแพทย 25,680.00            25,680.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซ้ือ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0379/2564

จํานวน 1 รายการ 25,680.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน  2563

65 ซื้อวัสดุการแพทย 34,240.00            34,240.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0380/2564

จํานวน 1 รายการ 34,240.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน  2563

66 จางเหมาบริการบํารุงรักษาเครื่องกรองน้ํา 15,000.00            15,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาร.โอ.โซเชียล จํากัด บริษัท อาร.โอ.โซเชียล จํากัด เปนผูประกอบการ สัญญาจางเลขที่ 8/2564

จํานวน 1 งาน 15,000.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 14 ตุลาคม  2563

67 จางติดตั้งระบบ Lan พรอมเซ็ทระบบ ของงานเวชนิทัศน

และโสตทัศนศึกษา

25,000.00            25,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ระนองออนไลน หางหุนสวนจํากัด ระนองออนไลน เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0094/2564

จํานวน 1 รายการ 25,000.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 14 ตุลาคม  2563

68 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 59,900.00            59,900.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ศิริชัยคอมพิวเตอร   แอนด 

เซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด ศิริชัยคอมพิวเตอร   แอนด 

เซอรวิส

เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0023.201/2355/2563

จํานวน 4 รายการ 59,900.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 24 กันยายน  2563

69 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 144,450.00          144,450.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นีโอเน็ตเวิรค จํากัด บริษัท นีโอเน็ตเวิรค จํากัด เปนผูประกอบการ สัญญาซื้อเลขที่ 223/2563

จํานวน 1 รายการ 144,450.00                                        อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

70 จางทําแผนปายไวนิล 3,000.00             3,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานระนองพร้ินต้ิง รานระนองพริ้นติ้ง เปนผูประกอบการ ใบสั่งซ้ือ/สั่งจางเลขที่ รน.0023.201/0138/2564

จํานวน 1 รายการ 3,000.00                                           อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563

71 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 7,500.00             7,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ปอลอระนอง ราน ปอลอระนอง เปนผูประกอบการ ใบส่ังซ้ือ/สั่งจางเลขที่ รน.0023.201/0137/2564

จํานวน 2 รายการ 7,500.00                                           อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

72 ซื้อวัสดุการแพทย 2,800.00             2,800.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0205/2564

จํานวน 1 รายการ 2,800.00                                           อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

73 ซื้อวัสดุการแพทย 4,280.00             4,280.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0206/2564

จํานวน 1 รายการ 4,280.00                                           อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

74 ซื้อวัสดุการแพทย 24,500.00            24,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานพาวเวอร ซัพพลาย รานพาวเวอร ซัพพลาย เปนผูประกอบการ ใบสั่งซ้ือ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0110/2564

จํานวน 1 รายการ 24,500.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563

75 ซื้อวัสดุการแพทย 31,770.00            31,770.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เสริมเทียมแพทยภัณฑ ราน เสริมเทียมแพทยภัณฑ เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0292/2564

จํานวน 5 รายการ 31,770.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

76 ซื้อวัสดุการแพทย 17,900.00            17,900.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วิอาร ซัพพอรต หางหุนสวนจํากัด วิอาร ซัพพอรต เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0293/2564

จํานวน 3 รายการ 17,900.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

77 ซื้อวัสดุการแพทย 11,000.00            11,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วีอาร รีแฮบโปร จํากัด บริษัท วีอาร รีแฮบโปร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0290/2564

จํานวน 1 รายการ 11,000.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

78 ซื้อวัสดุการแพทย 27,000.00            27,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิวเมอรริค จํากัด บริษัท ฮิวเมอรริค จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0291/2564

จํานวน 2 รายการ 27,000.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

79 ซื้อวัสดุการแพทย 37,022.00            37,022.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0336/2564

จํานวน 2 รายการ 37,022.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 17พฤศจิกายน 2563

80 ซื้อวัสดุการแพทย 25,750.00            25,750.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โซวิค จํากัด บริษัท โซวิค จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0420/2564

จํานวน 1 รายการ 25,750.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

81 จางติดตั้งระบบเรียกพยาบาล (Nure call)       ตึกพิเศษ 3 239,252.00          239,252.00     วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พล แอนด พร ซัพพลาย หางหุนสวนจํากัด พล แอนด พร ซัพพลาย เปนผูประกอบการ เลขที่สัญญาจาง 36/2564

จํานวน 12 รายการ 239,252.00                                        อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 15 มกราคม 2564



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 ซื้อวสัดุโฆษณาและเผยแพร 11,400.00              11,400.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานแอท กราฟฟค เฮาส รานแอท กราฟฟค เฮาส เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0584/2564

จํานวน 2 รายการ 11,400.00                                              อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 24 ธนัวาคม 2564

2  ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,500.00                5,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง รานแอท กราฟฟค เฮาส รานแอท กราฟฟค เฮาส เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0742/2564

จํานวน 1 รายการ 5,500.00                                                อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 12 มกราคม 2564

3 ซื้อวสัดุเชื้อเพลิง 11,500.00              11,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานหนุมอารกอน โดยนายวิษณุ ศรีนาค รานหนุมอารกอน โดยนายวิษณุ ศรีนาค เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0716/2564

จํานวน 1 รายการ 11,500.00                                              อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 8 มกราคม 2564

4 ซื้อวสัดุไฟฟาและวทิยุ 3,531.00              3,531.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เจ.พ.ีสื่อสารระนอง ราน เจ.พี.สื่อสารระนอง เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0564/2564

จํานวน 2 รายการ 3,531.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 22 ธนัวาคม 2564

5 ซื้อวสัดุสํานักงาน 400.00                  400.00             วิธีเฉพาะเจาะจง รานสุภาเคร่ืองเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0722/2564

จํานวน 1 รายการ 400.00                                                  อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 8 มกราคม 2564

6 ซื้อวสัดุสํานักงาน 3,050.00              3,050.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานสุภาเคร่ืองเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม รานสุภาเคร่ืองเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0818/2564

จํานวน 7 รายการ 3,050.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

7 ซื้อวสัดุโฆษณาและเผยแพร 4,365.00              4,365.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ระนองพริ้นทติ้ง หางหุนสวนจํากัด ระนองพริ้นทต้ิง เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0394/2564

จํานวน 1 รายการ 4,365.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

8 ซื้อวสัดุโฆษณาและเผยแพร 1,780.00              1,780.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานแอท กราฟฟค เฮาส รานแอท กราฟฟค เฮาส เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0523/2564

จํานวน 1 รายการ 1,780.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 2 ธนัวาคม 2563

9 ซื้อวสัดุโฆษณาและเผยแพร 600.00                600.00            วิธีเฉพาะเจาะจง รานแอท กราฟฟค เฮาส รานแอท กราฟฟค เฮาส เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0720/2564

จํานวน 1 รายการ 600.00                                               อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 6 ธนัวาคม 2563

10 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 92,000.00              92,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด คลีนิคเทค ดีเวลลอปเมนท หางหุนสวนจํากัด คลีนิคเทค ดีเวลลอปเมนท เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0814/2564

จํานวน 2 รายการ 92,000.00                                              อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 19 มกราคม 2564

11 ซื้อวสัดุยานพาหนะ 52,500.00              52,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด คลีนิคเทค ดีเวลลอปเมนท หางหุนสวนจํากัด คลีนิคเทค ดีเวลลอปเมนท เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0813/2564

จํานวน 1 รายการ 52,500.00                                              อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 19 มกราคม 2564

12 ซื้อวสัดุการแพทย 560.00                  560.00             วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด คลีนิคเทค ดีเวลลอปเมนท หางหุนสวนจํากัด คลีนิคเทค ดเีวลลอปเมนท เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0383/2564

จํานวน 1 รายการ 560.00                                                  อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

รายงานการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจาง (งบดําเนินงาน)

เดือน กุมภาพันธ 2564

(ชื่อหนวยงาน)..............โรงพยาบาลระนอง...................................



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

13 ซื้อวัสดุการแพทย 15,000.00              15,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง  บริษัท เอ็นจีโปรเกรสซีฟ จํากัด  บริษัท เอ็นจีโปรเกรสซีฟ จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0217/2564

จํานวน 1 รายการ 15,000.00                                              อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

14 ซื้อวสัดุการแพทย 9,630.00                9,630.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0333/2564

จํานวน 1 รายการ 9,630.00                                                อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

15 ซื้อวสัดุการแพทย 53,280.00            53,280.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0381/2564

จํานวน 2 รายการ 53,280.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

16 ซื้อวสัดุการแพทย 19,116.62            19,116.62       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0330/2564

จํานวน 2 รายการ 19,116.62                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

17 ซื้อวสัดุบริโภค 1,590.00              1,590.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด โรงนํ้าแข็ง เค.ไอ. หางหุนสวนจํากัด โรงน้ําแข็ง เค.ไอ. เปนผูประกอบการ สัญญาซื้อ เลขที่ 5/2564

จํานวน 1 รายการ 1,590.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 29 กันยายน 2563

18 ซื้อวสัดุการแพทย 35,450.00            35,450.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0387/2564

จํานวน 9 รายการ 35,450.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

19 ซื้อวสัดุการแพทย 35,200.00            35,200.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0388/2564

จํานวน 7 รายการ 35,200.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

20 ซื้อวสัดุการแพทย 25,600.00            25,600.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0389/2564

จํานวน 4 รายการ 25,600.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

21 ซื้อวสัดุการแพทย 28,800.00            28,800.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0390/2564

จํานวน 6 รายการ 28,800.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

22 ซื้อวสัดุการแพทย 44,000.00            44,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0224/2564

จํานวน 3 รายการ 44,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

23 ซื้อวัสดุการแพทย 53,280.00            53,280.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0309/2564

จํานวน 4 รายการ 53,280.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

24 ซื้อวสัดุการแพทย 41,280.00            41,280.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0310/2564

จํานวน 5 รายการ 41,280.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

25 ซื้อวสัดุการแพทย 53,280.00            53,280.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0328/2564

จํานวน 4 รายการ 53,280.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

26 ซื้อวสัดุการแพทย 53,280.00            53,280.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0329/2564

จํานวน 4 รายการ 53,280.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

27 ซื้อวสัดุการแพทย 53,280.00            53,280.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0331/2564

จํานวน 2 รายการ 53,280.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

28 ซื้อวสัดุการแพทย 53,280.00            53,280.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0383/2564

จํานวน 2 รายการ 53,280.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

29 จางบริการเครื่องสลายน่ิว 5,500.00              5,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอสราสเมดิคอล จํากัด บริษัท แอสราสเมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0218/2564

จํานวน 1 ราย 5,500.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

30 ซื้อวสัดุการแพทย 58,050.00              58,050.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จํากัด บริษัท ออโธพีเซีย จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2218/2563

จํานวน 5 รายการ 58,050.00                                              อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

31 ซื้อวัสดุการแพทย 20,500.00            20,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดบับลิวเอส เมดิกา จํากัด บริษัท ดับบลิวเอส เมดิกา จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0298/2564

จํานวน 9 รายการ 20,500.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

32 ซื้อวัสดุการแพทย 24,250.00            24,250.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0234/2564

จํานวน 5 รายการ 24,250.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

33 ซื้อวสัดุการแพทย 25,850.00            25,850.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด  บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0235/2564

จํานวน 7 รายการ 25,850.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

34 ซื้อวสัดุการแพทย 22,400.00            22,400.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0236/2564

จํานวน 4 รายการ 22,400.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

35 ซื้อวัสดุการแพทย 29,050.00            29,050.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0237/2564

จํานวน 7 รายการ 29,050.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

36 ซื้อวัสดุการแพทย 27,450.00            27,450.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0023.201/0238/2564

จํานวน 6 รายการ 27,450.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

37 ซื้อวสัดุการแพทย 27,450.00            27,450.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0023.201/0239/2564

จํานวน 7 รายการ 27,450.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

38 ซื้อวสัดุการแพทย 27,700.00            27,700.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0300/2564

จํานวน 6 รายการ 27,700.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

39 ซื้อวสัดุการแพทย 24,250.00            24,250.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0301/2564

จํานวน 4 รายการ 24,250.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

40 ซื้อวสัดุการแพทย 26,100.00            26,100.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0302/2564

จํานวน 6 รายการ 26,100.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

41 ซื้อวสัดุการแพทย 24,500.00            24,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0303/2564

จํานวน 6 รายการ 24,500.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

42 ซื้อวสัดุการแพทย 30,400.00            30,400.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0304/2564

จํานวน 6 รายการ 30,400.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

43 ซื้อวสัดุการแพทย 25,600.00            25,600.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0305/2564

จํานวน 4 รายการ 25,600.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

44 ซื้อวสัดุการแพทย 29,300.00            29,300.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0306/2564

จํานวน 6 รายการ 29,300.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

45 ซื้อวสัดุการแพทย 28,800.00            28,800.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0386/2564

จํานวน 5 รายการ 28,800.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 25632

46 ซื้อวสัดุการแพทย 33,850.00              33,850.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0233/2564

จํานวน 10 รายการ 33,850.00                                              อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

47 ซื้อวสัดุการแพทย 39,000.00            14,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร เมดิคอล จํากัด บริษัท อินเตอร เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0297/2564

จํานวน 1 รายการ 39,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

48 ซื้อวสัดุการแพทย 28,160.00            28,160.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดด้ิง จํากัด บริษัท โอเร็กซ เทรดด้ิง จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0326/2564

จํานวน 6 รายการ 28,160.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

49 ซื้อวสัดุการแพทย 27,900.00            27,900.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท โอเร็กซ เทรดด้ิง จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0327/2564

จํานวน 5 รายการ 27,900.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

50 ซื้อวสัดุการแพทย 13,000.00            13,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดด้ิง จํากัด บริษัท โอเร็กซ เทรดด้ิง จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0384/2564

จํานวน 1 รายการ 13,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

51 ซื้อวสัดุการแพทย 23,000.00            23,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท โอเร็กซ เทรดด้ิง จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0385/2564

จํานวน 1 รายการ 23,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

52 จางตรวจสอบมาตรฐานเครื่อง และหองเอกซเรย 30,000.00            30,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 11 สุราษฎรธานี ศูนยวทิยาศาสตรการแพทยท่ี 11 สุราษฎรธานี เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0023.201/0145/2564

จํานวน 1 งาน 30,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

53 ซื้อวสัดุคอมพิวเตอร 1,800.00              1,800.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ระนองออนไลน หางหุนสวนจํากัด ระนองออนไลน เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0414/2564

จํานวน 2 รายการ 1,800.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

54 ซื้อวสัดุสํานักงาน 13,750.00            13,750.00       วิธีเฉพาะเจาะจง กลุม Peaceful Death กลุม Peaceful Death เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0553/2564

จํานวน 1 รายการ 13,750.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 21 ธนัวาคม 2563

55 จางตรวจวิเคราะหสิ่งสงตรวจ 245,985.00          245,985.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเมนท

 คอรป จํากัด

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเมนท

 คอรป จํากัด

เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0215/2564

จํานวน 242 ราย 245,985.00                                         อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

56 จางตรวจวิเคราะหสิ่งสงตรวจ 204,465.00          204,465.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเมนท

 คอรป จํากัด

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเมนท

 คอรป จํากัด

เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0458/2564

จํานวน 230 ราย 204,465.00                                         อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 2 ธนัวาคม 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

57 จางตรวจวิเคราะหสิ่งสงตรวจ 214,785.00          214,785.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเมนท

 คอรป จํากัด

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเมนท

 คอรป จํากัด

เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2487/2564

จํานวน 194 ราย 214,785.00                                         อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

58 ซื้อวสัดุงานบานงานครัว 12,600.00            12,600.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จํากัด บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0500/2564

จํานวน 3 รายการ 12,600.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 7 ธนัวาคม 2563

59 ซื้อวสัดุงานบานงานครัว 65,853.15            65,853.15       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0492/2564

จํานวน 1 รายการ 65,853.15                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 7 ธนัวาคม 2563

60 ซื้อวัสดุสํานักงาน 55,319.00            55,319.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0499/2564

จํานวน 37 รายการ 55,319.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 7 ธนัวาคม  2563

61 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 42,770.00            42,770.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานสมพรพานิช รานสมพรพานิช เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0498/2564

จํานวน 18 รายการ 42,770.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 7 ธนัวาคม  2563

62 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 36,000.00              36,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทรงสกุลวนาคาวัสดกุอสราง หางหุนสวนจํากัด ทรงสกุลวนาคาวัสดุกอสราง เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0501/2564

จํานวน 3 รายการ 5,500.00                                                อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 7 ธนัวาคม  2563

63 ซื้อวัสดุสํานักงาน 25,020.00            25,020.00       วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพิมพระนองออฟเซ็ท นายพงศพันธ จันทร

บูรณะศิริ

โรงพิมพระนองออฟเซ็ท นายพงศพันธ จันทร

บูรณะศิริ

เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0469/2564

จํานวน 8 รายการ 25,020.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 7 ธนัวาคม  2563

64 จางเหมาสิ่งกอสราง 44,998.85            44,998.85       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดโกลบอล อินเตอร จํากัด บริษัท เมดโกลบอล อินเตอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0135/2564

จํานวน 4 รายการ 44,998.85                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 ตุลาคม  2563

65 ซื้อครุภัณฑการแพทย 54,000.00            54,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดวูอนไทย จํากัด บริษัท ดูวอนไทย จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0419/2564

จํานวน 1 รายการ 54,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน  2563

66 ซื้อวสัดุสํานักงาน 20,000.00            20,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอสพี เมดดิเทค หางหุนสวนจํากัด เอสพี เมดดิเทค เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0419/2564

จํานวน 1 รายการ 20,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 7 ธนัวาคม  2563

67 ซื้อวสัดุคอมพิวเตอร 64,600.00            64,600.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอมพิวเตอร เซอรวิส แอนด 

เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท อินเตอร คอมพิวเตอร เซอรวิส แอนด 

เทคโนโลยี จํากัด

เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0532/2564

จํานวน 24 รายการ 64,600.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 ธนัวาคม  2563

68 ซื้อวสัดุสํานักงาน 30,900.00            30,900.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ระนองคอมพิวเตอร แอนด คอมมิวนิเคชั่น

 จํากัด

บริษัท ระนองคอมพิวเตอร แอนด คอมมิวนิเคชั่น

 จํากัด

เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0023.201/0530/2564

จํานวน 1 รายการ 30,900.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 ธนัวาคมน  2563

69 ซื้อวสัดุสํานักงาน 43,200.00            43,200.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานบอส กอปป รานบอส กอปป เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0023.201/0529/2564

จํานวน 11 รายการ 43,200.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 ธนัวาคมน  2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

70 ซื้อวสัดุสํานักงาน 89,090.00            89,090.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0023.201/0531/2564

จํานวน 48 รายการ 89,090.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 14 ธนัวาคมน  2563

71 จางเก็บขยะมูลฝอย 720.00                720.00            วิธีเฉพาะเจาะจง สํานักงานเทศบาลเมืองระนอง สํานักงานเทศบาลเมืองระนอง เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0023.201/0170/2564

จํานวน 1 รายการ 720.00                                               อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 21 กันยายน 2563

72 ซื้อวสัดุยานพาหนะ 3,800.00              3,800.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานวิมลรัตนคารแคร รานวิมลรัตนคารแคร เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0391/2564

จํานวน 1 รายการ 3,800.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

73 ซื้อวสัดุยานพาหนะ 3,800.00              3,800.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานวิมลรัตนคารแคร รานวิมลรตันคารแคร เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0366/2564

จํานวน 1 รายการ 3,800.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

74 จางซอมครุภัณฑยานพาหนะ 2,710.00              2,710.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานวิมลรัตนคารแคร รานวิมลรัตนคารแคร เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0367/2564

จํานวน 5 รายการ 2,710.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

75 จางเหมาบริการดูแลเครื่องกําเนิดไฟฟาฯ 9,630.00              9,630.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเตอรไพรส เซอรวสิ จํากัด บริษัท เอ็นเตอรไพรส เซอรวิส จํากัด เปนผูประกอบการ สัญญาจางเลขที่ 14/2564

จํานวน 1 รายการ 9,630.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

76 จางเหมาบริการบํารุงรักษาดูแลและกําจัดปลวก หนูฯ 27,500.00            27,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอพีวี กรุปแอนดเซอรวิส จํากัด บริษัท เอพีวี กรุปแอนดเซอรวิส จํากัด เปนผูประกอบการ สัญญาจางเลขที่ รน.0032.201/17/2564

จํานวน 1 รายการ 27,500.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

77 ซื้อวสัดุเชื้อเพลิง 72,900.00            72,900.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทพศิรินทร จํากัด บริษัท เทพศิรินทร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0524/2564

จํานวน 1 รายการ 72,900.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 4 ธนัวาคม 2563

78 ซื้อวสัดุงานบานงานครัว 70,000.00            70,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทรงสกุลวนาคาวัสดกุอสราง หางหุนสวนจํากัด ทรงสกุลวนาคาวัสดุกอสราง เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0535/2564

จํานวน 5 รายการ 70,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 15 ธนัวาคม 2563

79 ซื้อวสัดุการแพทย 21,348.00            21,348.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภูวเดชออกซิเจน หางหุนสวนจํากัด ภูวเดชออกซิเจน เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0527/2564

จํานวน 3 รายการ 21,348.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 9 ธนัวาคม 2563

80 ซื้อวสัดุงานบานงานครัว 99,130.00            99,130.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานสมพรพานิช รานสมพรพานิช เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0536/2564

จํานวน 29 รายการ 99,130.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 15 ธนัวาคม 2563

81 ซื้อวสัดุเชื้อเพลิง 49,666.94            49,666.94       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทพศิรินทร จํากัด บริษัท เทพศิรินทร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0525/2564

จํานวน 12 รายการ 49,666.94                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 1 ธนัวาคม 2563

82 ซื้อวสัดุยานพาหนะ 12,600.00            12,600.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อูมานิตย การยางระนอง หางหุนสวนจํากัด อูมานิตย การยางระนอง เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0195/2564

จํานวน 1 รายการ 12,600.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

83 ซื้อวสัดุงานบานงานครัว 4,920.00              4,920.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริชเมดิคอลแอนดซัพพลาย จํากัด บริษัท ริชเมดิคอลแอนดซัพพลาย จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0520/2564

จํานวน 1 รายการ 4,920.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 7 ธนัวาคม 2563

84 จางซอมครุภัณฑยานพาหนะ 3,242.11              3,242.11         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน จิ้นเหงกระจกรถยนต ราน จิ้นเหงกระจกรถยนต เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0392/2564

จํานวน 2 รายการ 3,242.11                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

85 จางซอมครุภัณฑยานพาหนะ 4,016.78              4,016.78         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มิตรแท-ชุมพรยานยนต จํากัด บริษัท มิตรแท-ชุมพรยานยนต จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0277/2564

จํานวน 2 รายการ 4,016.78                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

86 ซื้อวสัดุยานพาหนะ 1,043.25              1,043.25         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน จิ้นเหงกระจกรถยนต ราน จิ้นเหงกระจกรถยนต เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0278/2564

จํานวน 1 รายการ 1,043.25                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

87 จางซอมครุภัณฑยานพาหนะ 4,815.00              4,815.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน จิ้นเหงกระจกรถยนต ราน จิ้นเหงกระจกรถยนต เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0276/2564

จํานวน 2 รายการ 4,815.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

88 จางซอมครุภัณฑยานพาหนะ 3,616.61              3,616.61         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน จิ้นเหงกระจกรถยนต ราน จิ้นเหงกระจกรถยนต เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0369/2564

จํานวน 3 รายการ 3,616.61                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 18 พฟศจิกายน 2563

89 จางซอมครุภัณฑยานพาหนะ 3,500.00              3,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สะพานยงูสื่อสาร ราน สะพานยงูสื่อสาร เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0274/2564

จํานวน 1 รายการ 3,500.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

90 ซื้อวสัดุสํานักงาน 9,900.00              9,900.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน จิ้นเหงกระจกรถยนต ราน จิ้นเหงกระจกรถยนต เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0316/2564

จํานวน 1 รายการ 9,900.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

91 จางซอมครุภัณฑยานพาหนะ 7,091.30              7,091.30         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน จิ้นเหงกระจกรถยนต ราน จิ้นเหงกระจกรถยนต เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0427/2564

จํานวน 3 รายการ 7,091.30                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 30 พฤสจิกายน 2563

92 จางซอมครุภัณฑยานพาหนะ 15,973.81            15,973.81       วิธีเฉพาะเจาะจง ราน จิ้นเหงกระจกรถยนต ราน จิ้นเหงกระจกรถยนต เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0541/2564

จํานวน 10 รายการ 15,973.81                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 17 ธนัวาคม 2563

93 ซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 63,800.00            63,800.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ระนองออนไลน หางหุนสวนจํากัด ระนองออนไลน เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0162/2564

จํานวน 1 รายการ 63,800.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563

94 ซื้อวสัดุเชื้อเพลิง 23,400.00            23,400.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทพศิรินทร จํากัด บริษัท เทพศิรินทร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0521/2564

จํานวน 1 รายการ 23,400.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 1 ธนัวาคม 2563

95 ซื้อวสัดุงานบานงานครัว 15,200.00            15,200.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จํากัด บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0453/2564

จํานวน 2 รายการ 15,200.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 2 ธนัวาคม 2563

96 ซื้อวสัดุสํานักงาน 27,740.00            27,740.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานบอส กอปป รานบอส กอปป เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0480/2564

จํานวน 8 รายการ 27,740.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 2 ธนัวาคม 2563

97 ซื้อวสัดุงานบานงานครัว 65,853.15            65,853.15       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0454/2564

จํานวน 1 รายการ 65,853.15                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 2 ธนัวาคม 2563

98 ซื้อวสัดุคอมพิวเตอร 24,900.00            24,900.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอมพิวเตอร เซอรวิส แอนด 

เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท อินเตอร คอมพิวเตอร เซอรวิส แอนด 

เทคโนโลยี จํากัด

เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0451/2564

จํานวน 8 รายการ 24,900.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 2 ธนัวาคม 2563

99 ซื้อวสัดุสํานักงาน 41,284.00            41,284.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0456/2564

จํานวน 27 รายการ 41,284.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 2 ธนัวาคม 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

100 ซื้อวสัดุงานบานงานครัว 58,814.00            58,814.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานสมพรพานิช รานสมพรพานิช เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0455/2564

จํานวน 24 รายการ 58,814.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 2 ธนัวาคม 2563

101 ซื้อวสัดุงานบานงานครัว 27,000.00            27,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทรงสกุลวนาคาวัสดกุอสราง หางหุนสวนจํากัด ทรงสกุลวนาคาวัสดุกอสราง เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0452/2564

จํานวน 2 รายการ 27,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 2 ธนัวาคม 2563

102 ซื้อวสัดุงานบานงานครัว 76,398.00            76,398.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จ.ธุรกิจ ม่ันคง จํากัด บริษัท จ.ธุรกิจ มั่นคง จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0483/2564

จํานวน 2 รายการ 76,398.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 7 ธนัวาคม 2563

103 ซื้อวสัดุสํานักงาน 20,600.00            20,600.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ระนองคอมพิวเตอร แอนด คอมมิวนิเคชั่น

 จํากัด

บริษัท ระนองคอมพิวเตอร แอนด คอมมิวนิเคชั่น

 จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0457/2564

จํานวน 1 รายการ 20,600.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 2 ธนัวาคม 2563

104 ซื้อวสัดุการแพทย 560.00                560.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ว.ีไอ.พี.เค มารเกตต้ิง จํากัด บริษัท ว.ีไอ.พี.เค มารเกตต้ิง จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0478/2564

จํานวน 1 รายการ 560.00                                               อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 2 พฤสจิกายน 2563

105 ซื้อครุภัณฑการแพทย 5,500.00              5,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ว.ีไอ.พี.เค มารเกตต้ิง จํากัด บริษัท ว.ีไอ.พี.เค มารเกตต้ิง จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0476/2564

จํานวน 1 รายการ 5,500.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 2 ธนัวาคม 2563

106 ซื้อวสัดุการแพทย 22,500.00            22,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดคิอล จํากัด บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0424/2564

จํานวน 2 รายการ 22,500.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

107 ซื้อวสัดุการแพทย 24,000.00            24,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อารเอ็กซ จํากัด บริษัท อารเอ็กซ จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0477/2564

จํานวน 1 รายการ 24,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 2 ธนัวาคม 2563

108 ซื้อวสัดุการแพทย 280,000.00          280,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ว.ีไอ.พี.เค มารเกตต้ิง จํากัด บริษัท ว.ีไอ.พี.เค มารเกตต้ิง จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0204/2564

จํานวน 1 รายการ 280,000.00                                         อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

109 ซื้อวสัดุการแพทย 5,000.00              5,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชายน เอ็นจิเนียร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด บริษัท ชายน เอ็นจิเนียร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/2297/2564

จํานวน 1 รายการ 5,000.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563

110 ซื้อวสัดุการแพทย 12,840.00            12,840.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0334/2564

จํานวน 1 รายการ 12,840.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

111 ซื้อวสัดุการแพทย 25,680.00            25,680.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เอส เอ โมเดิรน ไลน ราน เอส เอ โมเดิรน ไลน เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0438/2564

จํานวน 1 รายการ 25,680.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 2 ธนัวาคม 2563

112 จางเหมาบริการถายเอกสาร 20,717.40            20,717.40       วิธีเฉพาะเจาะจง

โรงพิมพระนองออฟเซ็ท นายพงศพันธ จันทร

บูรณะศิริ

โรงพิมพระนองออฟเซ็ท นายพงศพันธ จันทร

บูรณะศิริ เปนผูประกอบการ สัญญาจางเลขที่ 11/2564

จํานวน 1 รายการ 20,717.40                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 29 กันยายน 2563

113 ซื้อเครื่องสแกนตรวจจับใบหนา 69,000.00            69,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็น.ที.คอมพิวเตอร แอนด ซัพ

พลาย

หางหุนสวนจํากัด เอ็น.ที.คอมพิวเตอร แอนด ซัพ

พลาย

เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0494/2564

จํานวน 1 เครื่อง 69,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 9 ธนัวาคม 2563

114 จางเหมาติดตั้งระบบ LAN (คลินิก ARI) 7,515.00              7,515.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ศิริชัยคอมพิวเตอร แอนด เซอร

 วิส

หางหุนสวนจํากัด ศิริชัยคอมพิวเตอร แอนด เซอร

 วิส

เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0847/2564

จํานวน 1 ระบบ 7,515.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 22 มกราคม 2564

115 ซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว 13,160.00            13,160.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พัฒนาภัณฑอีเล็คทริค หางหุนสวนจํากัด พัฒนาภัณฑอีเล็คทริค เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0543/2564

จํานวน 1 รายการ 13,160.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 18 ธนัวาคม 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

116

ซื้อวสัดุคอมพิวเตอร 72,920.00            72,920.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร คอมพิวเตอร เซอรวิส แอนด 

เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท อินเตอร คอมพิวเตอร เซอรวิส แอนด 

เทคโนโลยี จํากัด

เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0497/2564

จํานวน 18 รายการ 72,920.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 7 ธนัวาคม 2563

117 ซื้อวสัดุสํานักงาน 1,200.00              1,200.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานบอส กอปป รานบอส กอปป เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0563/2564

จํานวน 1 รายการ 1,200.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 22 ธนัวาคม 2563

118 ซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว 86,970.00            86,970.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พัฒนาภัณฑอีเล็คทริค หางหุนสวนจํากัด พัฒนาภัณฑอีเล็คทริค เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0526/2564

จํานวน 3 รายการ 86,970.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 9 ธนัวาคม 2563

119 ซื้อวสัดุงานบานงานครัว 1,080.00              1,080.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0565/2564

จํานวน 1 รายการ 1,080.00                                            อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 22 ธนัวาคม 2563

120 ซื้อวสัดุสํานักงาน 600.00                600.00            วิธีเฉพาะเจาะจง รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0562/2564

จํานวน 1 รายการ 600.00                                               อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 22 ธนัวาคม 2563

121 ซื้อวสัดุกอสราง 44,400.00            44,400.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ราน บางนอนคาวัสดุ ราน บางนอนคาวสัดุ เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0637/2564

จํานวน 1 รายการ 44,400.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 28 ธนัวาคม 2563

122 ซื้อวสัดุเชื้อเพลิง 24,300.00            24,300.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทพศิรินทร จํากัด บริษัท เทพศิรินทร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0561/2564

จํานวน 1 รายการ 24,300.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 18 ธนัวาคม 2563

123 ซื้อวสัดุคอมพิวเตอร 33,040.00            33,040.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด ศิริชัยคอมพิวเตอร แอนด เซอร

 วิส

หางหุนสวนจํากัด ศิริชัยคอมพิวเตอร แอนด เซอร

 วิส เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0413/2564

จํานวน 8 รายการ 33,040.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

124 ซื้อวสัดุการแพทย 24,000.00            24,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท โอเร็กซ เทรดด้ิง จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0464/2564

จํานวน 1 รายการ 24,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

125 ซื้อวสัดุการแพทย 13,000.00            13,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท โอเร็กซ เทรดด้ิง จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0466/2564

จํานวน 1 รายการ 13,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

126 ซื้อวสัดุการแพทย 30,400.00            30,400.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท โอเร็กซ เทรดด้ิง จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0467/2564

จํานวน 8 รายการ 30,400.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

127 ซื้อวสัดุการแพทย 20,800.00            20,800.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท โอเร็กซ เทรดด้ิง จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0547/2564

จํานวน 4 รายการ 20,800.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 21 ธนัวาคม 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

128 ซื้อวสัดุการแพทย 23,000.00            23,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท โอเร็กซ เทรดด้ิง จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0551/2564

จํานวน 1 รายการ 23,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 21 ธนัวาคม 2563

129 ซื้อวสัดุการแพทย 23,000.00            23,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท โอเร็กซ เทรดด้ิง จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0552/2564

จํานวน 1 รายการ 23,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 21 ธนัวาคม 2563

130 ซื้อวสัดุการแพทย 23,000.00            23,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท โอเร็กซ เทรดด้ิง จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0554/2564

จํานวน 1 รายการ 23,000.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 21 ธนัวาคม 2563

131 ซื้อวสัดุการแพทย 53,280.00            53,280.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ รน.0032.201/0308/2564

จํานวน 4 รายการ 53,280.00                                          อาชีพน้ีโดยตรง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คดัเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 จางเหมาบริการตัดตนไม 50,000.00             50,000.00         วธีิเฉพาะเจาะจง นางรัชนี  ชุมดํา นางรัชนี  ชุมดํา เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0681/2564

จํานวน 19 ตน 50,000.00                                        อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 6 มกราคม 2564

2 จางติดตั้งระบบไฟฟา 3 เฟส 4 สาย 16,500.00             16,500.00         วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา  ใจมั่น นางสาวกาญจนา  ใจมั่น เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0790/2564

จํานวน 1 รายการ 16,500.00                                        อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 18 มกราคม 2564

3 ซื้อวัสดุการแพทย 35,725.00             35,725.00         วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเคเอ็น ซัพพลาย (ไทยแลนด) จํากัด บริษัท ทีเคเอ็น ซัพพลาย (ไทยแลนด) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0749/2564

จํานวน 4 รายการ 35,725.00                                        อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 13 มกราคม 2564

4 ซื้อวัสดุการแพทย 37,450.00            37,450.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0746/2564

จํานวน 1 รายการ 37,450.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 13 มกราคม 2564

5 ซื้อวัสดุการแพทย 35,350.00             35,350.00         วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0748/2564

จํานวน 1 รายการ 35,350.00                                        อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 13 มกราคม 2564

6 ซื้อวัสดุการแพทย 49,500.00            49,500.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท อีออนเมด จํากัด บริษัท อีออนเมด จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0747/2564

จํานวน 3 รายการ 49,500.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 13 มกราคม 2564

7 ซื้อวัสดุการแพทย 38,400.00            38,400.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด บริษัท เมดิทอป จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0750/2564

จํานวน 1 รายการ 38,400.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 13 มกราคม 2564

8 ซื้อวัสดุการแพทย 4,800.00             4,800.00         วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท เทคฌนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) บริษัท เทคฌนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0745/2564

จํานวน 1 รายการ 4,800.00                                      อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 13 มกราคม 2564

9 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6,600.00             6,600.00         วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ระนองคอมพิวเตอร แอนด คอมมิวนิ

เคชั่น จํากัด

บริษัท ระนองคอมพิวเตอร แอนด คอมมิวนิ

เคชั่น จํากัด

เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0856/2564

จํานวน 1 รายการ 6,600.00                                      อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2564

10 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 6,180.00               6,180.00          วธีิเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ระนองออนไลน หางหุนสวนจํากัด ระนองออนไลน เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0744/2564

จํานวน 2 รายการ 6,180.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 13 มกราคม 2564

11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1,650.00               1,650.00          วธีิเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ระนองออนไลน หางหุนสวนจํากัด ระนองออนไลน เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/1594/2564

จํานวน 3 รายการ 1,650.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 21 มกราคม 2564

12 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 33,890.00             33,890.00         วธีิเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็น.ที.คอมพิวเตอร แอนด

 ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด เอ็น.ที.คอมพิวเตอร แอนด

 ซัพพลาย

เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0693/2564

จํานวน 1 รายการ 33,890.00                                        อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 13 มกราคม 2564

รายงานการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจาง (งบดําเนินงาน)

เดือน มีนาคม 2564

(ชื่อหนวยงาน)..............โรงพยาบาลระนอง...................................



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คดัเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

13 ซื้อวัสดุไฟฟา 11,000.00             11,000.00         วธีิเฉพาะเจาะจง  รานบางนอนคาวัสดุ  รานบางนอนคาวัสดุ เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0854/2564

จํานวน 1 รายการ 11,000.00                                        อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 22 มกราคม 2564

14 จางเหมาติดตั้งระบบ LAN 159,700.00            159,700.00       วธีิเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ระนองออนไลน หางหุนสวนจํากัด ระนองออนไลน เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0680/2564

จํานวน 1 งาน 159,700.00                                       อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 7 มกราคม 2564

15 ซื้อวัสดุทันตกรรม 77,620.00            77,620.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว เด็นท่ัล อินคอรปอเรชั่น จํากัด บริษัท ไดรว เด็นท่ัล อินคอรปอเรชั่น จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0764/2564

จํานวน 26 รายการ 77,620.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 13 มกราคม 2564

16 ซื้อวัสดุทันตกรรม 32,600.00            32,600.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท เดนท่ัล วิชั่น (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เดนทั่ล วิชั่น (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0765/2564

จํานวน 3 รายการ 32,600.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 13 มกราคม 2564

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,150.00             2,150.00         วธีิเฉพาะเจาะจง รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0860/2564

จํานวน 5 รายการ 2,150.00                                      อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 25 มกราคม 2564

18 ซื้อวัสดุการแพทย 21,400.00            21,400.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท เบทเทอร ฟอรยู จํากัด บริษัท เบทเทอร ฟอรย ูจํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0682/2564

จํานวน 1 รายการ 21,400.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 5 มกราคม 2564

19 ซื้อวัสดุอ่ืนๆ 700.00                700.00           วธีิเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทรงสกุลวนาคาวัสดุกอสราง หางหุนสวนจํากัด ทรงสกุลวนาคาวัสดุกอสราง เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0683/2564

จํานวน 1 รายการ 700.00                                         อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 6 มกราคม 2563

20 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 13,128.00            13,128.00       วธีิเฉพาะเจาะจง รานสมพรพานิช รานสมพรพานิช เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0557/2564

จํานวน 8 รายการ 13,128.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 22 ธนัวาคม 2563

21 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 9,500.00             9,500.00         วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0538/2564

จํานวน 1 รายการ 9,500.00                                      อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 16 ธนัวาคม 2563

22 ซื้อวัสดุสํานักงาน 35,000.00            35,000.00       วธีิเฉพาะเจาะจง รานบอส กอปป รานบอส กอปป เปนผูประกอบการ ใบส่ังซ้ือ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0674/2564

จํานวน 8 รายการ 35,000.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

23 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 91,900.00            91,900.00       วธีิเฉพาะเจาะจง รานสมพรพานิช รานสมพรพานิช เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0676/2564

จํานวน 29 รายการ 91,900.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 5 มกราคม 2564

24 ซื้อวัสดุสํานักงาน 66,360.00            66,360.00       วธีิเฉพาะเจาะจง รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0669/2564

จํานวน 24 รายการ 66,360.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

25 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 80,880.00            80,880.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอรคอมพิวเตอร เซอรวิส แอนด 

เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท อินเตอรคอมพิวเตอร เซอรวิส แอนด 

เทคโนโลยี จํากัด

เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0672/2564

จํานวน 14 รายการ 80,880.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

26 ซื้อวัสดุสํานักงาน 42,200.00            42,200.00       วธีิเฉพาะเจาะจง โรงพิมพระนองออฟเซ็ท นายพงศพันธ 

จันทรบูรณะศิริ

โรงพิมพระนองออฟเซ็ท นายพงศพันธ 

จันทรบูรณะศิริ

เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0673/2564

จํานวน 7 รายการ 42,200.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

27 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 106,000.00          106,000.00     วธีิเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทรงสกุลวนาคาวัสดุกอสราง หางหุนสวนจํากัด ทรงสกุลวนาคาวัสดุกอสราง เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0678/2564

จํานวน 8 รายการ 106,000.00                                   อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

28 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 76,398.00            76,398.00       วธีิเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อภิ หางหุนสวนจํากัด อภิ เปนผูประกอบการ ใบส่ังซ้ือ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0667/2564

จํานวน 2 รายการ 76,398.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 4 มกราคม 2564



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คดัเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

29 ซื้อวัสดุสํานักงาน 22,240.00            22,240.00       วธีิเฉพาะเจาะจง รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0556/2564

จํานวน 12 รายการ 22,240.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 22 ธนัวาคม 2563

30 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 76,398.00             76,398.00         วธีิเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อภิ หางหุนสวนจํากัด อภิ เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0537/2564

จํานวน 2 รายการ 76,398.00                                        อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 16 ธนัวาคม 2563

31 จางวินิจฉัยโรคดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา 115,500.00          115,500.00     วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท สีมาเอ็มอารไอ จํากัด บริษัท สีมาเอ็มอารไอ จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0885/2564

จํานวน 14 ราย 115,500.00                                   อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 26 มกราคม 2564

32 จางวินิจฉัยโรคดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา 82,000.00            82,000.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท สุราษฎร พี.ซ.ี อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร 

จํากัด

บริษัท สุราษฎร พี.ซ.ี อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร 

จํากัด

เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0789/2564

จํานวน 11 ราย 82,000.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 18 มกราคม 2564

33 จางติดตั้งจุดจายออกซิเจนสําหรับผูปวยในตึกกุมาร

เวชกรรม

149,800.00          149,800.00     วธีิเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พล แอนด พร ซัพพลาย หางหุนสวนจํากัด พล แอนด พร ซัพพลาย เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0846/2564

จํานวน 1 งาน 149,800.00                                   อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 21 มกราคม 2564

34 จางซอมระบบออกซิเจนและติดตั้ง WALL OUTLEL 

VAC 2 หัว

42,800.00            42,800.00       วธีิเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พล แอนด พร ซัพพลาย หางหุนสวนจํากัด พล แอนด พร ซัพพลาย เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0847/2564

จํานวน 1 งาน 42,800.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 22 มกราคม 2564

35 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 65,853.15            65,853.15       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0533/2564

จํานวน 1 รายการ 65,853.15                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 15 ธนัวาคม 2563

36 ซื้อวัสดุสํานักงาน 60,000.00            60,000.00       วธีิเฉพาะเจาะจง รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม เปนผูประกอบการ ใบส่ังซ้ือ/สั่งจางเลขท่ี รน.0023.201/0829/2564

จํานวน 1 รายการ 60,000.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 19 มกราคม 2564

37 ซื้อวัสดุสํานักงาน 42,620.00            42,620.00       วธีิเฉพาะเจาะจง รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0023.201/0830/2564

จํานวน 14 รายการ 42,620.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 19 มกราคม 2564

38 ซื้อวัสดุสํานักงาน 48,800.00            48,800.00       วธีิเฉพาะเจาะจง รานบอส กอปป รานบอส กอปป เปนผูประกอบการ ใบส่ังซ้ือ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0832/2564

จํานวน 9 รายการ 48,800.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 19 มกราคม 2564

39 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 30,000.00            30,000.00       วธีิเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทรงสกุลวนาคาวัสดุกอสราง หางหุนสวนจํากัด ทรงสกุลวนาคาวัสดุกอสราง เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0826/2564

จํานวน 2 รายการ 30,000.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 19 มกราคม 2564

40 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 67,690.00            67,690.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอรคอมพิวเตอร เซอรวิส แอนด 

เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท อินเตอรคอมพิวเตอร เซอรวิส แอนด 

เทคโนโลยี จํากัด

เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0828/2564

จํานวน 17 รายการ 67,690.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 19 มกราคม 2564

41 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 56,138.00            56,138.00       วธีิเฉพาะเจาะจง รานสมพรพานิช รานสมพรพานิช เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0822/2564

จํานวน 28 รายการ 56,138.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 19 มกราคม 2563

42 ซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว 7,490.00             7,490.00         วธีิเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พัฒนาภัณฑอีเล็คทริค หางหุนสวนจํากัด พัฒนาภัณฑอีเล็คทริค เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0357/2564

จํานวน 1 รายการ 7,490.00                                      อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คดัเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

43 ซื้อวัสดุสํานักงาน 93,250.00            93,250.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท อุดมพรเฟอรนิเจอร ๒ จํากัด บริษัท อุดมพรเฟอรนิเจอร ๒ จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0358/2564

จํานวน 10 รายการ 93,250.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

44 ซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว 16,000.00            16,000.00       วธีิเฉพาะเจาะจง รานภักดีเครื่องเย็น (เจตอย) รานภักดีเครื่องเย็น (เจตอย) เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0356/2564

จํานวน 1 รายการ 16,000.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

45 ซื้อครุภัณฑการแพทย 33,500.00            33,500.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จํากัด บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0351/2564

จํานวน 1 รายการ 33,500.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 1 ธนัวาคม 2563

46 ซื้อครุภัณฑการแพทย 39,500.00             39,500.00         วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ว.ีไอ.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด บริษัท ว.ีไอ.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซ้ือ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0353/2564

จํานวน 1 รายการ 39,500.00                                        อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 1 ธนัวาคม 2563

47 ซื้อครุภัณฑการแพทย 76,600.00            14,000.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ธนพล ครุภัณฑ เวชภัณฑ จํากัด บริษัท ธนพล ครุภัณฑ เวชภัณฑ จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0350/2564

จํานวน 4 รายการ 76,600.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 1 ธนัวาคม 2563

48 ซื้อครุภัณฑการแพทย 119,000.00          119,000.00     วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท เคที เด็นท แอนดซัพพลาย จํากัด บริษัท เคที เด็นท แอนดซัพพลาย จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0352/2564

จํานวน 1 รายการ 119,000.00                                   อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 1 ธนัวาคม 2563

49 ซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 2,500.00             2,500.00         วธีิเฉพาะเจาะจง รานมาดีพาณิชย รานมาดีพาณิชย เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0669/2564

จํานวน 1 รายการ 2,500.00                                      อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

50 จางทําสติ๊กเกอรซีทรู 13,580.00            13,580.00       วธีิเฉพาะเจาะจง รานระนองพริ้นติ้ง รานระนองพริ้นติ้ง เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0359/2564

จํานวน 5 รายการ 13,580.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 4 ธนัวาคม 2563

51 จางยายและติดต้ังยูนิตทันตกรรม 15,000.00            15,000.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเดนท จํากัด บริษัท สยามเดนท จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0354/2564

จํานวน 1 รายการ 15,000.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 1 ธนัวาคม 2563

52 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 41,220.00            41,220.00       วธีิเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ระนองออนไลน หางหุนสวนจํากัด ระนองออนไลน เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0023.201/0632/2564

จํานวน 1 รายการ 41,220.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 28 ธนัวาคม 2563

53 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 18,800.00            18,800.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท กัญญาโม จํากัด บริษัท กัญญาโม จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0590/2564

จํานวน 2 รายการ 18,800.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 25 ธนัวาคม 2563

54 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 20,400.00            20,400.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท มา-จัสมิน จํากัด บริษัท มา-จัสมิน จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0959/2564

จํานวน 2 รายการ 20,400.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 28 ธนัวาคม 2563

55 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 11,400.00            11,400.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท มา-จัสมิน จํากัด บริษัท มา-จัสมิน จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0247/2564

จํานวน 2 รายการ 11,400.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

56 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 14,491.20            14,491.20       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0585/2564

จํานวน 2 รายการ 14,491.20                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 25 ธนัวาคม 2563

57 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 43,116.72            43,116.72       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0768/2564

จํานวน 4 รายการ 43,116.72                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 14 มกราคม 2564

58 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 53,431.52            53,431.52       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0596/2564

จํานวน 3 รายการ 53,431.52                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 28 ธนัวาคม 2563



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คดัเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

59 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 21,365.76            21,365.76       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0246/2564

จํานวน 1 รายการ 21,365.76                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

60 ซื้อวัสดุเคร่ืองบริโภค 14,500.00            14,500.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0631/2564

จํานวน 1 รายการ 14,500.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน  2563

61 ซื้อครุภัณฑการแพทย 17,000.00            17,000.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ย.ูพี.เมดิคอล ซอลเตอร จํากัด บริษัท ย.ูพี.เมดิคอล ซอลเตอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0629/2564

จํานวน 1 รายการ 17,000.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 28 ธนัวาคม  2563

62 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 2,550.00               2,550.00          วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซ.ี ดรัก เซ็นเตอร จํากัด บริษัท พ.ีซ.ี ดรัก เซ็นเตอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0338/2564

จํานวน 2 รายการ 5,500.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน  2563

63 ซื้อวัสดุการแพทย 13,650.00            13,650.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ไพ ออริตี้ แคร โปรดักส จํากัด บริษัท ไพ ออริตี้ แคร โปรดักส จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0423/2564

จํานวน 4 รายการ 13,650.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน  2563

64 ซื้อวัสดุการแพทย 22,000.00            22,000.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0624/2564

จํานวน 3 รายการ 22,000.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 28 ธนัวาคม  2563

65 ซื้อวัสดุการแพทย 5,400.00             5,400.00         วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0725/2564

จํานวน 1 รายการ 5,400.00                                      อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 11 มกราคม  2564

66 ซื้อวัสดุการแพทย 23,200.00            23,200.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท นิวอาย เซอรจิคอล จํากัด บริษัท นิวอาย เซอรจิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0626/2564

จํานวน 1 รายการ 23,200.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 28 ธนัวาคม  2563

67 ซื้อวัสดุการแพทย 59,159.00            59,159.00       วธีิเฉพาะเจาะจง รานอัลตราเพียวระนอง รานอัลตราเพียวระนอง เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0426/2564

จํานวน 11 รายการ 59,159.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน  2563

68 ซื้อวัสดุการแพทย 28,550.00            28,550.00       วธีิเฉพาะเจาะจง รานเสริมเทียมแพทยภณัฑ รานเสริมเทียมแพทยภณัฑ เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0023.201/0656/2564

จํานวน 3 รายการ 28,550.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 4 มกราคม  2564

69 ซื้อครุภัณฑการแพทย 17,000.00            17,000.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ย.ูพี.เมดิคอล ซอลเตอร จํากัด บริษัท ย.ูพี.เมดิคอล ซอลเตอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0023.201/0628/2564

จํานวน 1 รายการ 17,000.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 28 ธนัวาคม  2563

70 ซื้อครุภัณฑการแพทย 55,000.00            55,000.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท จําเริญแพทยภณัฑ จํากัด บริษัท จําเริญแพทยภณัฑ จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซ้ือ/สั่งจางเลขท่ี รน.0023.201/0335/2564

จํานวน 1 รายการ 55,000.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน  2563

71 จางบริการ CALIBATION พรอม MAINTENACE 

เครื่องมือทางกายภาพบําบัด

58,800.00            58,800.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอรวิส จํากัด บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอรวิส จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0023.201/0498/2564

จํานวน 1 งาน 58,800.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 4 ธนัวาคม 2563

72 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 975.00                975.00           วธีิเฉพาะเจาะจง รานอัลตราเพียวระนอง รานอัลตราเพียวระนอง เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0281/2564

จํานวน 1 รายการ 975.00                                         อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

73 ซื้อวัสดุการแพทย 51,483.00            51,483.00       วธีิเฉพาะเจาะจง รานอัลตราเพียวระนอง รานอัลตราเพียวระนอง เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0318/2564

จํานวน 10 รายการ 51,483.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

74 ซื้อวัสดุการแพทย 664.00                664.00           วธีิเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภูวเดชออกซิเจน หางหุนสวนจํากัด ภูวเดชออกซิเจน เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0724/2564

จํานวน 2 รายการ 664.00                                         อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 8 มกราคม  2564



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คดัเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

75 ซื้อวัสดุสํานักงาน 20,600.00            20,600.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ระนองคอมพิวเตอร แอนด คอมมิวนิ

เคชั่น จํากัด

บริษัท ระนองคอมพิวเตอร แอนด คอมมิวนิ

เคชั่น จํากัด

เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0688/2564

จํานวน 1 รายการ 20,600.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

76 ซื้อวสัดุเชื้อเพลิง 75,300.00            75,300.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท เทพศิรินทร จํากัด บริษัท เทพศิรินทร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0634/2564

จํานวน 1 รายการ 75,300.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 24 ธนัวาคม 2563

77 ซื้อวัสดุสํานักงาน 8,250.00             8,250.00         วธีิเฉพาะเจาะจง รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0539/2564

จํานวน 3 รายการ 8,250.00                                      อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 22 ธนัวาคม 2563

78 ซื้อวัสดุสํานักงาน 15,160.00            15,160.00       วธีิเฉพาะเจาะจง รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0728/2564

จํานวน 8 รายการ 15,160.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 11 มกราคม 2564

79 ซื้อวัสดุการแพทย 25,850.00            25,850.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0550/2564

จํานวน 7 รายการ 25,850.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563

80 ซื้อวัสดุการแพทย 30,650.00            30,650.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0509/2564

จํานวน 7 รายการ 30,650.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 8 ธนัวาคม 2563

81 ซื้อวัสดุการแพทย 24,750.00            24,750.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล จํากัด บริษัท เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0508/2564

จํานวน 8 รายการ 24,750.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 8 ธนัวาคม 2563

82 ซื้อวัสดุการแพทย 29,050.00            29,050.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0504/2564

จํานวน 6 รายการ 29,050.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

83 ซื้อวัสดุการแพทย 24,500.00            24,500.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0503/2563

จํานวน 6 รายการ 24,500.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

84 ซื้อวัสดุการแพทย 25,600.00            25,600.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0502/2564

จํานวน 4 รายการ 25,600.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

85 ซื้อวัสดุการแพทย 24,500.00            24,500.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0463/2564

จํานวน 7 รายการ 24,500.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

86 ซื้อวัสดุการแพทย 24,000.00            24,000.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0459/2564

จํานวน 4 รายการ 24,000.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

87 ซื้อวัสดุการแพทย 25,850.00            25,850.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด บริษัท ร็อควูด เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/2223/2564

จํานวน 7 รายการ 25,850.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

88 ซื้อวัสดุการแพทย 53,280.00            53,280.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) 

จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) 

จํากัด

เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0512/2564

จํานวน 2 รายการ 53,280.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 8 ธนัวาคม 2563

89 ซื้อวัสดุการแพทย 10,700.00            10,700.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) 

จํากัด

เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0296/2564

จํานวน 1 รายการ 10,700.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

90 ซื้อวัสดุการแพทย 29,050.00            29,050.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0549/2564



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คดัเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

จํานวน 6 รายการ 29,050.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 21 ธนัวาคม 2563



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คดัเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

91 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 31,930.00             31,930.00         วธีิเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด โรงงานบรรจุแกสเทพศิริ

นทร

หางหุนสวนจํากัด โรงงานบรรจุแกสเทพศิริ

นทร

เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0633/2564

จํานวน 2 รายการ 31,930.00                                        อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 28 ธนัวาคม 2563

92 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 23,300.00             23,300.00         วธีิเฉพาะเจาะจง รานทริปเบ้ิล เจ แอนด เซอรวิส รานทริปเบ้ิล เจ แอนด เซอรวิส เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0729/2564

จํานวน 3 รายการ 23,300.00                                        อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 11 มกราคม 2564

93 ซื้อครุภัณฑสํานักงานและอุปกรณ 125,500.00            125,500.00       วธีิเฉพาะเจาะจง รานทริปเบ้ิล เจ แอนด เซอรวิส รานทริปเบ้ิล เจ แอนด เซอรวิส เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0679/2564

จํานวน 5 รายการ 125,500.00                                       อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 6 มกราคม 2564

94 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 5,800.00             5,800.00         วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ธนพล ครุภณัฑ เวชภัณฑ จํากัด บริษัท ธนพล ครุภัณฑ เวชภัณฑ จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0319/2564

จํานวน 1 รายการ 5,800.00                                      อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

95 ซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 61,800.00             61,800.00         วธีิเฉพาะเจาะจง รานไดมอนดแอร รานไดมอนดแอร เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0639/2564

จํานวน 5 รายการ 61,800.00                                        อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 30 ธนัวาคม 2563

96 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 55,533.00            55,533.00       วธีิเฉพาะเจาะจง รานไดมอนดแอร รานไดมอนดแอร เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0872/2564

จํานวน 3 รายการ 55,533.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 18 มกราคม 2564

97 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 3,000.00             3,000.00         วธีิเฉพาะเจาะจง รานระนองพริ้นติ้ง รานระนองพริ้นติ้ง เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0635/2564

จํานวน 2 รายการ 3,000.00                                      อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 28 ธนัวาคม 2563

98 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 19,367.00            19,367.00       วธีิเฉพาะเจาะจง รานระนองพริ้นติ้ง รานระนองพริ้นติ้ง เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0580/2564

จํานวน 3 รายการ 19,367.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 24 ธนัวาคม 2563

99 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 52,900.00            52,900.00       วธีิเฉพาะเจาะจง รานระนองพริ้นติ้ง รานระนองพริ้นติ้ง เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0583/2564

จํานวน 1 รายการ 52,900.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 24 ธนัวาคม 2563

100 จางเหมาสิ่งกอสราง 99,800.00             99,800.00         วธีิเฉพาะเจาะจง รานระนองพริ้นติ้ง รานระนองพริ้นติ้ง เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0690/2564

จํานวน 2 รายการ 99,800.00                                        อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 6 มกราคม 2564

101 ซอมเครื่องยานพาหนะ 39,166.22             39,166.22         วธีิเฉพาะเจาะจง รานจิ้นเหงกระจกรถยนต รานจิ้นเหงกระจกรถยนต เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0558/2564

จํานวน 12 รายการ 39,166.22                                        อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 22 ธนัวาคม 2563

102 จางซอมครุภัณฑยานพาหนะ 34,057.11             34,057.11         วธีิเฉพาะเจาะจง รานจิ้นเหงกระจกรถยนต รานจ้ินเหงกระจกรถยนต เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0741/2564

จํานวน 5 รายการ 34,057.11                                        อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 12 ธนัวาคม 2563

103 จางเหมาบริการถายเอกสาร 25,309.80             25,309.80         วธีิเฉพาะเจาะจง  โรงพิมพระนองออฟเซ็ท นายพงศพันธ 

จันทรบูรณะศิริ

 โรงพิมพระนองออฟเซ็ท นายพงศพันธ 

จันทรบูรณะศิริ

เปนผูประกอบการ สัญญาจางเลขที่ 11/2564

จํานวน 1 รายการ 25,309.80                                        อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 29 กันยายน 2563

104 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 4,159.00               4,159.00          วธีิเฉพาะเจาะจง คุณณัฐชลัยย  ศักดิ์รัตน คุณณัฐชลัยย  ศักดิ์รัตน เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0819/2564

จํานวน 3 รายการ 4,159.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 19 มกราคม 2564

105 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 74,100.00            74,100.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท เทพศิรินทร จํากัด บริษัท เทพศิรินทร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซ้ือ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0815/2564

จํานวน 1 รายการ 74,100.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 11 มกราคม 2564

106 จางซอมครุภัณฑยานพาหนะ 6,518.44             6,518.44         วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเซนส อินฟอรเมชั่น เซอรวสิ จํากัด บริษัท เอ็กเซนส อินฟอรเมชั่น เซอรวิส จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0154/2564

จํานวน 1 รายการ 6,518.44                                      อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คดัเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

107 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 1,300.00             1,300.00         วธีิเฉพาะเจาะจง รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0952/2564

จํานวน 1 รายการ 1,300.00                                      อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2564

108 ซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 5,480.00             5,480.00         วธีิเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พัฒนาภัณฑอีเล็คทริค หางหุนสวนจํากัด พัฒนาภัณฑอีเล็คทริค เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0753/2564

จํานวน 2 รายการ 5,480.00                                      อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 13 มกราคม 2564

109 ซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว 58,280.00            58,280.00       วธีิเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พัฒนาภัณฑอีเล็คทริค หางหุนสวนจํากัด พัฒนาภัณฑอีเล็คทริค เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0743/2564

จํานวน 3 รายการ 58,280.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 12 มกราคม 2563

110 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 86,400.00            86,400.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ธนพล ครุภณัฑ เวชภัณฑ จํากัด บริษัท ธนพล ครุภัณฑ เวชภัณฑ จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0752/2564

จํานวน 1 รายการ 86,400.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 13 มกราคม 2564

111 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 160,500.00          160,500.00     วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท นิโอ เน็ตเวริค จํากัด บริษัท นิโอ เน็ตเวริค จํากัด เปนผูประกอบการ สัญญาซื้อเลขที่ 222/2564

จํานวน 1 รายการ 160,500.00                                   อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 24 กันยายน 2563

112 จางติดตั้ง Stainless ตึกผูปวย 114 เตียง (ชั้น 1 

ศัลยกรรม)

33,000.00            33,000.00       วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวพนิตพร  วิศวเมธี นางสาวพนิตพร  วิศวเมธี เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/1080/2564

จํานวน 1 งาน 33,000.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2564

113 จางปูกระเบ้ืองยางหองประชาสัมพันธ 17,500.00            17,500.00       วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา  ใจมั่น นางสาวกาญจนา  ใจมั่น เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0941/2564

จํานวน 1 งาน 17,500.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2564

114 จางเจาะเปล่ียนประตูอลูมิเนียมบานสวิง 16,000.00            16,000.00       วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวพนิตพร  วิศวเมธี นางสาวพนิตพร  วิศวเมธี เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0810/2564

จํานวน 1 งาน 16,000.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 19 มกราคม 2564

115 จางติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 19,250.00            19,250.00       วธีิเฉพาะเจาะจง รานทริปเบ้ิล เจ แอนด เซอรวิส รานทริปเบ้ิล เจ แอนด เซอรวิส เปนผูประกอบการ ใบส่ังซ้ือ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0809/2564

จํานวน 1 งาน 19,250.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 19 มกราคม 2564

116 จางเหมาสิ่งกอสราง 93,800.00            93,800.00       วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวพนิตพร  วิศวเมธี นางสาวพนิตพร  วิศวเมธี เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0884/2564

จํานวน 4 รายการ 93,800.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 26 มกราคม 2564

117 จางเหมาสิ่งกอสราง 32,000.00            32,000.00       วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา  ใจมั่น นางสาวกาญจนา  ใจม่ัน เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0956/2564

จํานวน 1 รายการ 32,000.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2564

118 ซื้อครุภัณฑสํานักงานและอุปกรณ 66,100.00            66,100.00       วธีิเฉพาะเจาะจง รานทริปเบ้ิล เจ แอนด เซอรวิส รานทริปเบ้ิล เจ แอนด เซอรวิส เปนผูประกอบการ ใบส่ังซ้ือ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0638/2564

จํานวน 4 รายการ 66,100.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 30 ธนัวาคม 2563

119 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 30,000.00            30,000.00       วธีิเฉพาะเจาะจง รานทริปเบ้ิล เจ แอนด เซอรวิส รานทริปเบ้ิล เจ แอนด เซอรวิส เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0150/2564

จํานวน 1 รายการ 30,000.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563

120 ซื้อวัสดุกอสราง 91,297.00             91,297.00         วธีิเฉพาะเจาะจง รานบางนอนคาวัสดุ รานบางนอนคาวัสดุ เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0769/2564

จํานวน 102 รายการ 91,297.00                                        อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 14 มกราคม 2564

121 จางเหมาสิ่งกอสราง 18,000.00            18,000.00       วธีิเฉพาะเจาะจง รานเลิศการณอลูมินั่ม รานเลิศการณอลูมินั่ม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/1814/2563

จํานวน 1 รายการ 18,000.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2563

122 จางเหมาสิ่งกอสราง 27,000.00            27,000.00       วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา  ใจมั่น นางสาวกาญจนา  ใจมั่น เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0838/2564

จํานวน 1 งาน 27,000.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 21 มกราคม 2564



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คดัเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

123 ซื้อวัสดุไฟฟา 56,035.00            56,035.00       วธีิเฉพาะเจาะจง รานบางนอนคาวัสดุ รานบางนอนคาวัสดุ เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0770/2564

จํานวน 45 รายการ 56,035.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 15 มกราคม 2564

124 ซื้อวัสดุสํานักงาน 800.00                800.00           วธีิเฉพาะเจาะจง รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0815/2564

จํานวน 1 รายการ 800.00                                         อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 19 มกราคม 2564

125 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 2,000.00             2,000.00         วธีิเฉพาะเจาะจง รานสมพรพานิช รานสมพรพานิช เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0816/2564

จํานวน 2 รายการ 2,000.00                                      อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 19 มกราคม 2564

126 ซื้อวัสดุสํานักงาน 11,500.00            11,500.00       วธีิเฉพาะเจาะจง รานทามม รานทามม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0023.201/0783/2564

จํานวน 1 รายการ 11,500.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 18 มกราคม 2564

127 ซื้อวัสดุสํานักงาน 7,200.00             7,200.00         วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท เมกาเปเปอร แอนด ปริ้นท จํากัด บริษัท เมกาเปเปอร แอนด ปริ้นท จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0023.201/1003/2564

จํานวน 1 รายการ 7,200.00                                      อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2564

128 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 65,853.15            65,853.15       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0674/2564

จํานวน 1 รายการ 65,853.15                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

129 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 23,880.00            23,880.00       วธีิเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อี.ที.อิเล็กทรอนิกส หางหุนสวนจํากัด อี.ที.อิเล็กทรอนิกส เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0893/2564

จํานวน 1 รายการ 23,880.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 17 มกราคม 2564

130 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 162,500.00          162,500.00     วธีิเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด คลีนิคเทค ดีเวลลอปเมนท หางหุนสวนจํากัด คลีนิคเทค ดีเวลลอปเมนท เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0965/2564

จํานวน 3 รายการ 162,500.00                                   อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2564

131 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1,890.00             1,890.00         วธีิเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ระนองออนไลน หางหุนสวนจํากัด ระนองออนไลน เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0946/2564

จํานวน 3 รายการ 1,890.00                                      อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2564

132 จางเหมาสงขอความแจงเตือนผูปวยนัด 1,605.00             1,605.00         วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท วนัมอบบี้ บริษัท วนัมอบบี้ เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0852/2564

จํานวน 1 งาน 1,605.00                                      อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 21 มกราคม 2564

133 จางติดตั้งระบบเครือขาย (ลานแดง) 2,700.00             2,700.00         วธีิเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ศิริชัยคอมพิวเตอร แอนด 

เซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด ศิริชัยคอมพิวเตอร แอนด 

เซอรวิส

เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/1007/2564

จํานวน 2 รายการ 2,700.00                                      อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2564

134 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 41,400.00            41,400.00       วธีิเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็น.ท.ีคอมพิวเตอร 

แอนด ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด เอ็น.ท.ีคอมพิวเตอร 

แอนด ซัพพลาย

เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0958/2564

จํานวน 1 ชุด 41,400.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2564

135 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 466,390.00          466,390.00     วธีิเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็น.ที.คอมพิวเตอร แอนด

 ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด เอ็น.ที.คอมพิวเตอร แอนด

 ซัพพลาย

เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/1576/2564

จํานวน 11 รายการ 466,390.00                                   อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2564

136 ซื้อครุภัณฑครุภัณฑคอมพิวเตอร 27,000.00             27,000.00         วธีิเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ศิริชัยคอมพิวเตอร แอนด 

เซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด ศิริชัยคอมพิวเตอร แอนด 

เซอรวิส

เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0506/2564

จํานวน 1 รายการ 27,000.00                                        อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 17 ธนัวาคม 2563

137 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 7,000.00             7,000.00         วธีิเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ศิริชัยคอมพิวเตอร แอนด 

เซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด ศิริชัยคอมพิวเตอร แอนด 

เซอรวิส

เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0849/2564



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คดัเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

จํานวน 1 รายการ 7,000.00                                      อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2564

138 จางงานซอมตูล็อคเกอร 14,000.00            14,000.00       วธีิเฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์ วิชิต นายประสิทธิ์ วิชิต เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0951/2564

จํานวน 1 งาน 14,000.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2564

139 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 158,691.70          158,691.70     วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท โลหะประทีป เน็กซเจน จํากัด บริษัท โลหะประทีป เน็กซเจน จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0355/2564

จํานวน 4 รายการ 158,691.70                                   อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 1 ธนัวาคม 2563

140 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 107,700.00          107,700.00     วธีิเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็น.ที.คอมพิวเตอร แอนด

 ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด เอ็น.ที.คอมพิวเตอร แอนด

 ซัพพลาย

เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0851/2564

จํานวน 1 รายการ 107,700.00                                   อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2564

141 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 69,259.87            69,259.87       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท เทพศิรินทร จํากัด บริษัท เทพศิรินทร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0719/2564

จํานวน 11 รายการ 69,259.87                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

142 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 32,000.00            32,000.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จํากัด บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0023.201/0534/2564

จํานวน 6 รายการ 32,000.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 15 ธนัวาคม 2563

143 ซื้อครุภัณฑการแพทย 8,560.00             8,560.00         วธีิเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พล แอนด พร ซัพพลาย หางหุนสวนจํากัด พล แอนด พร ซัพพลาย เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0717/2564

จํานวน 1 รายการ 8,560.00                                      อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 8 มกราคม 2564

144 จางเก็บขยะมูลฝอย 720.00                720.00           วธีิเฉพาะเจาะจง สํานักงานเทศบาลเมืองระนอง สํานักงานเทศบาลเมืองระนอง เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0170/2564

จํานวน 1 รายการ 720.00                                         อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 21 กันยายน 2563

145 จางวินิจฉัยโรคดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา 45,750.00            45,750.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท สุราษฎร พี.ซ.ี อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร 

จํากัด

บริษัท สุราษฎร พี.ซ.ี อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร 

จํากัด

เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/1081/2564

จํานวน 4 รายการ 45,750.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2564

146 ซื้อวัสดุบริโภค 10,025.00            10,025.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระนอง (วสิาหกิจ

เพื่อสังคม) จํากัด

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระนอง (วสิาหกิจ

เพื่อสังคม) จํากัด

เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/1065/2564

จํานวน 10 รายการ 10,025.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564

147 ซื้อวัสดุสํานักงาน 97,000.00            97,000.00       วธีิเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ปยะมารเก็ตติ้ง หางหุนสวนจํากัด ปยะมารเก็ตติ้ง เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0831/2564

จํานวน 1 รายการ 97,000.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 19 มกราคม 2564

148 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 76,398.00            76,398.00       วธีิเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อภิ หางหุนสวนจํากัด อภิ เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0827/2564

จํานวน 2 รายการ 76,398.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 19 มกราคม 2564

149 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 10,800.00            10,800.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จํากัด บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0891/2564

จํานวน 1 รายการ 10,800.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 27 มกราคม 2564

150 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 65,853.15            65,853.15       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0825/2564

จํานวน 1 รายการ 65,853.15                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 19 มกราคม  2564

151 ซื้อวัสดุสํานักงาน 18,560.00            18,560.00       วธีิเฉพาะเจาะจง รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม เปนผูประกอบการ ใบส่ังซ้ือ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/1006/2564

จํานวน 6 รายการ 18,560.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ  2564

152 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 17,430.00             17,430.00         วธีิเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด โรงงานบรรจุแกสเทพศิริ

นทร

หางหุนสวนจํากัด โรงงานบรรจุแกสเทพศิริ

นทร

เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/1002/2564



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คดัเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

จํานวน 2 รายการ 5,500.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ  2564



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คดัเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

153 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 42,500.00            42,500.00       วธีิเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พ.ีพี รอตตา หางหุนสวนจํากัด พ.ีพี รอตตา เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0783/2564

จํานวน 2 รายการ 42,500.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 18 มกราคม  2564

154 ซื้อวัสดุการแพทย 26,830.00            26,830.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอุดม ไบโอเอ็นเยอรย่ี จํากัด บริษัท ไทยอุดม ไบโอเอ็นเยอรย่ี จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/1001/2564

จํานวน 4 รายการ 26,830.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ  2564

155 ซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว 6,048.00             6,048.00         วธีิเฉพาะเจาะจง รานเบสทโฮมเซ็นเตอร รานเบสทโฮมเซ็นเตอร เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0582/2564

จํานวน 1 รายการ 6,048.00                                      อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 24 ธนัวาคม  2563

156 ซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 16,450.00            16,450.00       วธีิเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ศิริชัยคอมพิวเตอร แอนด 

เซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด ศิริชัยคอมพิวเตอร แอนด 

เซอรวิส

เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0518/2564

จํานวน 3 รายการ 16,450.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 7 ธนัวาคม  2563

157 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 25,000.00            25,000.00       วธีิเฉพาะเจาะจง รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0727/2564

จํานวน 1 รายการ 25,000.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 11 มกราคม  2564

158 ซื้อครุภัณฑการแพทย 27,000.00            27,000.00       วธีิเฉพาะเจาะจง รานไอทีโปร เซอรวิส รานไอทีโปร เซอรวิส เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0023.201/0373/2564

จํานวน 2 รายการ 27,000.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน  2563

159 ซื้อครุภัณฑการแพทย 7,700.00             7,700.00         วธีิเฉพาะเจาะจง รานบานหมี่สมารทเทคโนโลยี รานบานหมี่สมารทเทคโนโลยี เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0023.201/0376/2564

จํานวน 2 รายการ 7,700.00                                      อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน  2563

160 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 400.00                400.00           วธีิเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ศิริชัยคอมพิวเตอร แอนด 

เซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด ศิริชัยคอมพิวเตอร แอนด 

เซอรวิส

เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0023.201/0723/2564

จํานวน 1 รายการ 400.00                                         อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 8 มกราคม  2564

161 ซื้อวัสดุไฟฟา

1,500.00             1,500.00         วธีิเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ศิริชัยคอมพิวเตอร แอนด 

เซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด ศิริชัยคอมพิวเตอร แอนด 

เซอรวิส

เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0023.201/0363/2564

จํานวน 1 รายการ 1,500.00                                      อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

162 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,000.00             2,000.00         วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ธนพลครุภัณฑเวชภัณฑ จํากัด บริษัท ธนพลครุภัณฑเวชภัณฑ จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0721/2564

จํานวน 1 รายการ 2,000.00                                      อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 8 มกราคม 2564

163 ซื้อวัสดุการแพทย 5,860.00             5,860.00         วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอุดม ไบโอเอ็นเนอรยี่ จํากัด บริษัท ไทยอุดม ไบโอเอ็นเนอรยี่ จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0786/2564

จํานวน 2 รายการ 5,860.00                                      อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 18 มกราคม 2564

164 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 14,510.00            14,510.00       วธีิเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด โรงงานบรรจุแกสเทพศิริ

นทร

หางหุนสวนจํากัด โรงงานบรรจุแกสเทพศิริ

นทร

เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0788/2564

จํานวน 2 รายการ 14,510.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 18 มกราคม  2564

165 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 3,948.00             3,948.00         วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0820/2564

จํานวน 2 รายการ 3,948.00                                      อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 19 มกราคม 2564

166 ซื้อวสัดุเครื่องบริโภค 5,800.00             5,800.00         วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท กัญญาโม จํากัด บริษัท กัญญาโม จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0780/2564

จํานวน 1 รายการ 5,800.00                                      อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 15 มกราคม 2564

167 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 14,500.00            14,500.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0766/2564

จํานวน 1 รายการ 14,500.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 14 มกราคม 2564



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คดัเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

168 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 16,035.00            16,035.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท มา-จัสมิน จํากัด บริษัท มา-จัสมิน จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0781/2564

จํานวน 4 รายการ 16,035.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 15 มกราคม 2564

169 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 30,794.60            30,794.60       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0776/2564

จํานวน 2 รายการ 30,794.60                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 14 มกราคม 2564

170 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 23,150.52            23,150.52       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0594/2564

จํานวน 2 รายการ 23,150.52                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 28 ธนัวาคม 2563

171 ซื้อวัสดุการแพทย 24,610.00            24,610.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0940/2564

จํานวน 1 รายการ 24,610.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2564

172 ซื้อวัสดุการแพทย 26,745.00            26,745.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเคเอ็น ซัพพลาย (ไทยแลนด) จํากัด บริษัท ทีเคเอ็น ซัพพลาย (ไทยแลนด) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0939/2564

จํานวน 1 งาน 26,745.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2564

173 ซื้อวัสดุการแพทย 39,250.00            39,250.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท อิออนเมด จํากัด บริษัท อิออนเมด จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0938/2563

จํานวน 1 รายการ 39,250.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2564

174 ซื้อวัสดุการแพทย 45,250.00            45,250.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท อีออนเมด จํากัด บริษัท อีออนเมด จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0993/2564

จํานวน 3 รายการ 45,250.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2564

175 ซื้อวัสดุการแพทย 30,100.00            30,100.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเคเอ็น ซัพพลาย (ไทยแลนด) จํากัด บริษัท ทีเคเอ็น ซัพพลาย (ไทยแลนด) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0992/2564

จํานวน 5 รายการ 30,100.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2564

176 จางทําแนวปองกันทอน้ํารอน บริเวณอาคารสนับสนุน

บริการ 5 ชั้น

10,000.00            10,000.00       วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวพนิตพร  วิศวเมธี นางสาวพนิตพร  วิศวเมธี เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0959/2564

จํานวน 1 รายการ 10,000.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2564

177 ซื้อวัสดุการแพทย 2,250.00             2,250.00         วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ธนพลครุภัณฑเวชภัณฑ จํากัด บริษัท ธนพลครุภัณฑเวชภัณฑ จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0988/2564

จํานวน 1 รายการ 2,250.00                                      อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2564

178 ซื้อวัสดุอ่ืนๆ 3,686.15             3,686.15         วธีิเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/1763/2564

จํานวน 4 รายการ 3,686.15                                      อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2564

179 ซื้อวัสดุการแพทย 26,100.00            26,100.00       วธีิเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วอีาร ซัพพอรต หางหุนสวนจํากัด วอีาร ซัพพอรต เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0804/2564

จํานวน 3 รายการ 26,100.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 19 มกราคม 2564

180 ซื้อวัสดุการแพทย 7,200.00             7,200.00         วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท เรียลเมด จํากัด บริษัท เรียลเมด จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0671/2564

จํานวน 1 รายการ 7,200.00                                      อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

181 ซื้อวัสดุการแพทย 6,150.00               6,150.00          วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซ.ี ดรัก เซ็นเตอร จํากัด บริษัท พี.ซ.ี ดรัก เซ็นเตอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0807/2564

จํานวน 1 รายการ 6,150.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 19 มกราคม 2564

182 ซื้อวัสดุการแพทย 21,000.00             21,000.00         วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท เรียลเมด จํากัด บริษัท เรียลเมด จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0839/2564

จํานวน 1 รายการ 21,000.00                                        อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 19 มกราคม 2564

183 ซื้อวัสดุการแพทย 7,700.00               7,700.00          วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิวเมอรริค จํากัด บริษัท ฮิวเมอรริค จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0802/2564

จํานวน 3 รายการ 7,700.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 19 มกราคม 2564

184 ซื้อวัสดุการแพทย 3,600.00             3,600.00         วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท เรียลเมด จํากัด บริษัท เรียลเมด จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0812/2564



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คดัเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

จํานวน 1 รายการ 3,600.00                                      อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 19 มกราคม 2564

185 ซื้อวัสดุการแพทย 3,450.00               3,450.00          วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท แอมเบสพลัส จํากัด บริษัท แอมเบสพลัส จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0337/2564

จํานวน 3 รายการ 3,450.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

186 ซื้อวัสดุการแพทย 15,000.00            15,000.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท เตยีวฮงสีลม จํากัด บริษัท เตียวฮงสีลม จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0806/2564

จํานวน 1 รายการ 15,000.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 19 มกราคม 2564

187 ซื้อวัสดุการแพทย 36,400.00            36,400.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ดํารงคธัญญา จํากัด บริษัท ดํารงคธญัญา จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0797/2564

จํานวน 5 รายการ 36,400.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 19 มกราคม 2564

188 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 17,400.00            17,400.00       วธีิเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทรัพยจินดาเฟอรนิเจอร หางหุนสวนจํากัด ทรัพยจินดาเฟอรนิเจอร เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0539/2564

จํานวน 1 รายการ 17,400.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 16 ธนัวาคม 2563

189 ซื้อครุภัณฑการแพทย 13,500.00            13,500.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ว.ีไอ.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด บริษัท ว.ีไอ.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซ้ือ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0726/2564

จํานวน 1 รายการ 13,500.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 11 มกราคม 2564

190 ซื้อวัสดุการแพทย 7,200.00               7,200.00          วธีิเฉพาะเจาะจง รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0799/2564

จํานวน 2 รายการ 7,200.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 19 มกราคม 2564

191 ซื้อวัสดุการแพทย 16,035.00             16,035.00         วธีิเฉพาะเจาะจง รานเสริมเทียมแพทยภัณฑ รานเสริมเทียมแพทยภัณฑ เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0805/2564

จํานวน 6 รายการ 16,035.00                                        อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 19 มกราคม 2564

192 ซื้อวัสดุการแพทย 6,420.00               6,420.00          วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0801/2564

จํานวน 2 รายการ 6,420.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 19 มกราคม 2564

193 ซื้อวัสดุการแพทย 19,500.00             19,500.00         วธีิเฉพาะเจาะจง  บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด  บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0422/2564

จํานวน 1 รายการ 19,500.00                                        อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 27 พฤสจิกายน 2563

194 ซื้อวัสดุการแพทย 15,580.00             15,580.00         วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ดํารงคธญัญา จํากัด บริษัท ดํารงคธัญญา จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0670/2564

จํานวน 2 รายการ 15,580.00                                        อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

195 ซื้อวัสดุการแพทย 20,758.00            20,758.00       วธีิเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พล แอนด พร ซัพพลาย หางหุนสวนจํากัด พล แอนด พร ซัพพลาย เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0808/2564

จํานวน 2 รายการ 20,758.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 19 มกราคม 2564

196 จางติดตั้งลําโพงเสียงตามสายอาคารตางๆ ของ

โรงพยาบาลระนอง

50,290.00            50,290.00       วธีิเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พล แอนด พร ซัพพลาย หางหุนสวนจํากัด พล แอนด พร ซัพพลาย เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0808/2564

จํานวน 1 งาน 50,290.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 19 มกราคม 2564

197 จางซอมครุภัณฑการแพทย 100,473.00          100,473.00     วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท เกททิงเก (ไทยแลนด) จํากัด บริษัท เกททิงเก (ไทยแลนด) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0567/2564

จํานวน 1 งาน 100,473.00                                   อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 23 ธนัวาคม 2563

198 จางซอมครุภัณฑการแพทย 76,040.00            76,040.00       วธีิเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็มมีเนนซ หางหุนสวนจํากัด เอ็มมีเนนซ เปนผูประกอบการ ใบส่ังซ้ือ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0777/2564

จํานวน 1 งาน 76,040.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 18 มกราคม 2564

199 จางซอมครุภัณฑการแพทย 217,787.80          217,787.80     วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท โอลิมปส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท โอลิมปส (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซ้ือ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0399/2564

จํานวน 1 งาน 217,787.80                                   อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

200 ซื้ออะไหลครุภัณฑการแพทย 32,100.00            32,100.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0775/2564

จํานวน 4 รายการ 32,100.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 18 มกราคม 2564



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คดัเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

201 ซื้ออะไหลครุภัณฑการแพทย 15,000.00            15,000.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0779/2564

จํานวน 1 รายการ 15,000.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 18 มกราคม 2564

202 ซื้ออะไหลครุภัณฑการแพทย 66,200.00            66,200.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0406/2564

จํานวน 5 รายการ 66,200.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

203 ซื้ออะไหลครุภัณฑการแพทย 20,400.00            20,400.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด (มหาชน) บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด (มหาชน) เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0514/2564

จํานวน 1 รายการ 20,400.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 8 ธนัวาคม 2563

204 ซื้ออะไหลครุภัณฑการแพทย 33,700.00            33,700.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด (มหาชน) บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด (มหาชน) เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0774/2564

จํานวน 2 รายการ 33,700.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 18 มกราคม 2564

205 ซื้ออะไหลครุภัณฑการแพทย 7,800.00             7,800.00         วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดโกลบอลอินเตอร จํากัด บริษัท เมดโกลบอลอินเตอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0773/2564

จํานวน 4 รายการ 7,800.00                                      อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 18 มกราคม 2564

206 ซื้ออะไหลครุภัณฑการแพทย 6,400.00             6,400.00         วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท นําวิวฒันการชาง (1992) จํากัด บริษัท นําวิวฒันการชาง (1992) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0772/2564

จํานวน 1 รายการ 6,400.00                                      อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 18 มกราคม 2564

207 ซื้ออะไหลครุภัณฑการแพทย 1,605.00             1,605.00         วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท  อาร.โอ.โซเชียล จํากัด บริษัท  อาร.โอ.โซเชียล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0486/2564

จํานวน 1 รายการ 1,605.00                                      อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 4 ธนัวาคม 2563

208 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 140,170.00          140,170.00     วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด บริษัท เมดิทอป จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0961/2564

จํานวน 4 รายการ 140,170.00                                   อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 7 มกราคม 2564

209 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 382,400.00          382,400.00     วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด บริษัท เมดิทอป จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0701/2564

จํานวน 4 รายการ 382,400.00                                   อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 7 มกราคม 2564

210 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 196,800.00            196,800.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด บริษัท แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0697/2564

จํานวน 22 รายการ 196,800.00                                       อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 7 มกราคม 2564

211 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 7,200.00             7,200.00         วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0707/2564

จํานวน 1 รายการ 7,200.00                                      อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 7 มกราคม 2564

212 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 437,130.00          437,130.00     วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท วนินิ่ง ซัพพลาย (นครศรี) จํากัด บริษัท วนินิ่ง ซัพพลาย (นครศรี) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0698/2564

จํานวน 16 รายการ 437,130.00                                   อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 7 มกราคม 2564

213 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 326,350.00          326,350.00     วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท เมด-วนั จํากัด บริษัท เมด-วนั จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0704/2564

จํานวน 5 รายการ 326,350.00                                   อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 7 มกราคม 2564

214 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 67,530.00            67,530.00       วธีิเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด คลีนิคอลไดแอกโนสติคส หางหุนสวนจํากัด คลีนิคอลไดแอกโนสติคส เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0711/2564

จํานวน 9 รายการ 67,530.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 7 มกราคม 2564

215 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 95,100.00            95,100.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จํากัด บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0713/2564

จํานวน 1 รายการ 95,100.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 7 มกราคม 2564

216 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 17,000.00            17,000.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0023.201/0712/2564

จํานวน 1 รายการ 17,000.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 7 มกราคม 2564

217 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 179,760.00          179,760.00     วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0023.201/0700/2564

จํานวน 7 รายการ 179,760.00                                   อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 7 มกราคม 2564



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คดัเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

218 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 107,000.00          107,000.00     วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท เวลเกท เอ.ด.ีเทค จํากัด บริษัท เวลเกท เอ.ด.ีเทค จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0706/2564

จํานวน 3 รายการ 107,000.00                                   อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 7 มกราคม 2564

219 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 142,524.00          142,524.00     วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0699/2564

จํานวน 2 รายการ 142,524.00                                   อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 7 มกราคม 2564

220 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 457,746.00          457,746.00     วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0709/2564

จํานวน 7 รายการ 457,746.00                                   อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 7 มกราคม 2564

221 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 153,887.40          153,887.40     วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0714/2564

จํานวน 4 รายการ 153,887.40                                   อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 7 มกราคม 2564

222 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 489,641.00          489,641.00     วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด (มหาชน) บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด (มหาชน) เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0694/2564

จํานวน 8 รายการ 489,641.00                                   อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 7 มกราคม 2564

223 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 359,200.00          359,200.00     วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด (มหาชน) บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด (มหาชน) เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0696/2564

จํานวน 6 รายการ 359,200.00                                   อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 7 มกราคม 2564

224 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 430,212.00          430,212.00     วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด บริษัท เมดิทอป จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0703/2564

จํานวน 2 รายการ 430,212.00                                   อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 7 มกราคม 2564

225 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 100,000.00          100,000.00     วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จํากัด บริษัท ซี เมดิค จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0924/2564

จํานวน 1 รายการ 100,000.00                                   อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2564

226 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 92,000.00             92,000.00         วธีิเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด คลินิกไดแอกโนสติคส หางหุนสวนจํากัด คลินิกไดแอกโนสติคส เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0923/2564

จํานวน 7 รายการ 92,000.00                                        อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2564

227 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 950,000.00          950,000.00     วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซเซลเลนซ จํากัด บริษัท เอ็กซเซลเลนซ จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0922/2564

จํานวน 1 รายการ 950,000.00                                   อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2564

228 ซื้อวัสดุการแพทย 303,849.90          303,849.90     วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0193/2564

จํานวน 22 รายการ 303,849.90                                   อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

229 ซื้อวัสดุการแพทย 121,970.00          121,970.00     วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด บริษัท ไทยกอส จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0192/2564

จํานวน 15 รายการ 121,970.00                                   อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

230 ซื้อวัสดุการแพทย 76,720.00            76,720.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท อุดมภัณฑ ซัพพลาย จํากัด บริษัท อุดมภัณฑ ซัพพลาย จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0191/2564

จํานวน 11 รายการ 76,720.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

231 ซื้อวัสดุการแพทย 265,331.00          265,331.00     วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี เมดิคอล ซัพพลาย จํากัด บริษัท เจ บี เมดิคอล ซัพพลาย จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0190/2564

จํานวน 9 รายการ 265,331.00                                   อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คดัเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

232 ซื้อวัสดุการแพทย 25,230.60            25,230.60       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด เปนผูประกอบการ ใบส่ังซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0023.201/0189/2564

จํานวน 7 รายการ 25,230.60                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

233 ซื้อวัสดุการแพทย 82,590.00            82,590.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีซ.ี ดรัก เซ็นเตอร จํากัด บริษัท พ.ีซ.ี ดรัก เซ็นเตอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0188/2564

จํานวน 6 รายการ 82,590.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

234 ซื้อวัสดุการแพทย 49,920.00            49,920.00       วธีิเฉพาะเจาะจง รานทอพพิเคิล เมด รานทอพพิเคิล เมด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0186/2564

จํานวน 5 รายการ 49,920.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

235 ซื้อวัสดุการแพทย 88,550.00            88,550.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท เรียลเมด จํากัด บริษัท เรียลเมด จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0185/2564

จํานวน 5 รายการ 88,550.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

236 ซื้อวัสดุการแพทย 80,300.00            80,300.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท นําวิวฒันการชาง (1992) จํากัด บริษัท นําวิวฒันการชาง (1992) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0184/2564

จํานวน 4 รายการ 80,300.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

237 ซื้อวัสดุการแพทย 34,200.00            34,200.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโคอททอน จํากัด บริษัท ไบโคอททอน จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0183/2564

จํานวน 3 รายการ 34,200.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

238 ซื้อวัสดุการแพทย 13,960.00            13,960.00       วธีิเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล จินดาโอสถ หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล จินดาโอสถ เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0182/2564

จํานวน 3 รายการ 13,960.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

239 ซื้อวัสดุการแพทย 6,020.00             6,020.00         วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.พี.เอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จํากัด บริษัท พี.พี.เอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0181/2564

จํานวน 3 รายการ 6,020.00                                      อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

240 ซื้อวัสดุการแพทย 104,500.00          104,500.00     วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0180/2564

จํานวน 3 รายการ 104,500.00                                   อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

241 ซื้อวัสดุการแพทย 71,500.00            71,500.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0179/2564

จํานวน 3 รายการ 71,500.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

242 ซื้อวัสดุการแพทย 31,500.00             31,500.00         วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซเมด จํากัด บริษัท ไซเอนซเมด จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0178/2564

จํานวน 1 รายการ 5,500.00                                          อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

243 ซื้อวัสดุการแพทย 25,800.00            25,800.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท นําวิวฒันการชาง (1992) จํากัด บริษัท นําวิวฒันการชาง (1992) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0177/2564

จํานวน 1 รายการ 25,800.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

244 ซื้อวัสดุการแพทย 8,800.00             8,800.00         วธีิเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอสพี เมดดิเทค หางหุนสวนจํากัด เอสพี เมดดิเทค เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0175/2564

จํานวน 1 รายการ 8,800.00                                      อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

245 ซื้อวัสดุการแพทย 6,750.00             6,750.00         วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0174/2564

จํานวน 1 รายการ 6,750.00                                      อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

246 ซื้อวัสดุการแพทย 4,400.00             4,400.00         วธีิเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไบโอ-เท็ค เมดิคอล ซิส

เต็มส

หางหุนสวนจํากัด ไบโอ-เท็ค เมดิคอล ซิส

เต็มส

เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0173/2564

จํานวน 1 รายการ 4,400.00                                      อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

247 ซื้อวัสดุการแพทย 85,086.20            85,086.20       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0133/2564

จํานวน 5 รายการ 85,086.20                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คดัเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

248 ซื้อวัสดุการแพทย 38,100.75            38,100.75       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0023.201/1954/2564

จํานวน 4 รายการ 38,100.75                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

249 ซื้อวัสดุการแพทย 119,000.00          119,000.00     วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0023.201/0258/2564

จํานวน 4 รายการ 119,000.00                                   อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน  2563

250 ซื้อวัสดุการแพทย 102,880.00          102,880.00     วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0023.201/0257/2564

จํานวน 3 รายการ 102,880.00                                   อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน  2563

251 ซื้อวัสดุการแพทย 14,400.00            14,400.00       วธีิเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล จินดาโอสถ หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล จินดาโอสถ เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0023.201/0256/2564

จํานวน 3 รายการ 14,400.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน  2563

252 ซื้อวัสดุการแพทย 50,400.00            50,400.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซเมด จํากัด บริษัท ไซเอนซเมด จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0255/2564

จํานวน 3 รายการ 50,400.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน  2563

253 ซื้อวัสดุการแพทย 14,000.00            14,000.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จํากัด บริษัท ไบโอคอททอน จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0254/2564

จํานวน 2 รายการ 14,000.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน  2563

254 ซื้อวัสดุการแพทย 25,800.00            25,800.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท นําวิวัฒนการชาง (1992) จํากัด บริษัท นําววัิฒนการชาง (1992) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0253/2564

จํานวน 1 รายการ 25,800.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน  2563

255 ซื้อวัสดุการแพทย 48,000.00            48,000.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0252/2564

จํานวน 1 รายการ 48,000.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน  2563

256 ซื้อวสัดุการแพทย 5,000.00             5,000.00         วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0251/2564

จํานวน 1 รายการ 5,000.00                                      อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน  2563

257 ซื้อวัสดุการแพทย 32,000.00            32,000.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ริชโกลด เมดิคอล จํากัด บริษัท ริชโกลด เมดิคอล จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0250/2564

จํานวน 1 รายการ 32,000.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน  2563

258 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 52,578.54            52,578.54       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท เทพศิรินทร จํากัด บริษัท เทพศิรินทร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/09600/2564

จํานวน 13 รายการ 52,578.54                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564

259 จางเก็บขยะมูลฝอย 720.00                720.00           วธีิเฉพาะเจาะจง สํานักงานเทศบาลเมืองระนอง สํานักงานเทศบาลเมืองระนอง เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0170/2564

จํานวน 1 รายการ 720.00                                         อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 21 กันยายน 2563

260 จางซอมครุภัณฑยานพาหนะ 69,017.94            69,017.94       วธีิเฉพาะเจาะจง รานจิ้นเหงกระจกรถยนต รานจ้ินเหงกระจกรถยนต เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0955/2564

จํานวน 14 รายการ 69,017.94                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2564

261 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10,300.00            10,300.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ระนองคอมพิวเตอร แอนด คอมมิวนิ

เคชั่น จํากัด

บริษัท ระนองคอมพิวเตอร แอนด คอมมิวนิ

เคชั่น จํากัด

เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0824/2564

จํานวน 1 รายการ 10,300.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 19 มกราคม 2564

262 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10,000.00            10,000.00       วธีิเฉพาะเจาะจง รานจิ้นเหงกระจกรถยนต รานจ้ินเหงกระจกรถยนต เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0888/2564

จํานวน 1 รายการ 10,000.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 27 มกราคม 2564

263 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 1,660.00             1,660.00         วธีิเฉพาะเจาะจง รานอัลตราเพียวระนอง รานอัลตราเพียวระนอง เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0821/2563

จํานวน 2 รายการ 1,660.00                                      อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 19 มกราคม 2564

264 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 76,800.00            76,800.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท เทพศิรินทร จํากัด บริษัท เทพศิรินทร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0894/2564



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คดัเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

จํานวน 1 รายการ 76,800.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 27 มกราคม 2564

265 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 1,000.00             1,000.00         วธีิเฉพาะเจาะจง รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0964/2564

จํานวน 1 รายการ 1,000.00                                      อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2564

266 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 790.00                790.00           วธีิเฉพาะเจาะจง รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0899/2564

จํานวน 1 รายการ 790.00                                         อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 27 มกราคม 2564

267 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 2,340.00             2,340.00         วธีิเฉพาะเจาะจง รานมาดีพาณิชย รานมาดีพาณิชย เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0901/2564

จํานวน 1 รายการ 2,340.00                                      อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 27 มกราคม 2563

268 ซื้อวัสดุการแพทย 980.00                980.00           วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ว.ีไอ.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด บริษัท ว.ีไอ.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0636/2564

จํานวน 1 รายการ 980.00                                         อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 28 ธนัวาคม 2563

269 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 1,920.00             1,920.00         วธีิเฉพาะเจาะจง รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0895/2564

จํานวน 1 รายการ 1,920.00                                      อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 27 มกราคม 2563

270 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 22,780.00            22,780.00       วธีิเฉพาะเจาะจง รานสมพรพานิช รานสมพรพานิช เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0954/2564

จํานวน 4 รายการ 22,780.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2564

271 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 5,440.00             5,440.00         วธีิเฉพาะเจาะจง รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม รานสุภาเครื่องเขียน โดย นาย สุรวุฒิ ปนฉิม เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0918/2564

จํานวน 9 รายการ 5,440.00                                      อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2564

272 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 36,720.00            36,720.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จํากัด บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0892/2564

จํานวน 2 รายการ 36,720.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 27 มกราคม 2564

273 จางซอมครุภัณฑสํานักงาน 41,800.00            41,800.00       วธีิเฉพาะเจาะจง นายสุวัชชัย สวัสดี นายสุวัชชัย สวัสดี เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0917/2564

จํานวน 3 รายการ 41,800.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2564

274 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 18,000.00            18,000.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จํากัด บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0957/2564

จํานวน 1 รายการ 18,000.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2564

275 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 18,000.00            18,000.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จํากัด บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0597/2564

จํานวน 1 รายการ 18,000.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2564

276 ซื้อวัสดุการแพทย 109,600.00          109,600.00     วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท เรียลเมด จํากัด บริษัท เรียลเมด จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0262/2564

จํานวน 6 รายการ 109,600.00                                   อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

277 ซื้อวัสดุการแพทย 80,082.00            80,082.00       วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี เมดิคอล ซัพพลาย จํากัด บริษัท เจ บี เมดิคอล ซัพพลาย จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0260/2564

จํานวน 6 รายการ 80,082.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

278 ซื้อวัสดุการแพทย 127,073.20          127,073.20     วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0263/2564

จํานวน 7 รายการ 127,073.20                                   อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คดัเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

279 ซื้อวัสดุการแพทย 173,250.00          173,250.00     วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซ.ี ดรัก เซ็นเตอร จํากัด บริษัท พ.ีซ.ี ดรัก เซ็นเตอร จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0264/2564

จํานวน 8 รายการ 173,250.00                                   อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

280 ซื้อวัสดุการแพทย 110,830.00          110,830.00     วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท อุดมภัณฑ ซัพพลาย จํากัด บริษัท อุดมภัณฑ ซัพพลาย จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0265/2564

จํานวน 13 รายการ 110,830.00                                   อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

281 ซื้อวัสดุการแพทย 144,570.00          144,570.00     วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด บริษัท ไทยกอส จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0266/2564

จํานวน 15 รายการ 144,570.00                                   อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

282 ซื้อวัสดุการแพทย 291,872.20          291,872.20     วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0267/2564

จํานวน 21 รายการ 291,872.20                                   อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

283 ซื้อวัสดุการแพทย 31,880.00            31,880.00       วธีิเฉพาะเจาะจง รานทอพพิเคิล เมด รานทอพพิเคิล เมด เปนผูประกอบการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี รน.0032.201/0259/2564

จํานวน 5 รายการ 31,880.00                                     อาชีพนี้โดยตรง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563




