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 เง ื�อนไขคน้หาประกาศ

*ประเภทประกาศ   ประกาศรายชื�อผูช้นะการเสนอราคา

กระทรวง   กระทรวงสาธารณสขุ

หน่วยงาน   โรงพยาบาลขอนแกน่

จังหวดั   ขอนแกน่

*วธิกีารจัดหา   เฉพาะเจาะจง

ประเภทการจัดหา   ซื�อ

ประเภทโครงการ   จัดซื�อจัดจา้งตามตามขั �นตอนปกติ

เลขที�โครงการ   62107370993

ชื�อโครงการ   

วนัที�       ถงึวนัที�  

จํานวนเงนิงบประมาณตั �งแต ่       จนถงึ 

สถานะโครงการ   <ตวัเลอืกสถานะโครงการ>

 

คน้หา     ลา้งตวัเลอืก  

หมายเหต ุ: รายการที�ม ีดอกจันสแีดง หมายถงึตอ้งบนัทกึขอ้มลู
               : ระบบจะแสดงขอ้มลูประกาศนับจากวนัปัจจบุนั ยอ้นหลงั 3 เดอืน หากตอ้งการดยูอ้นหลงัเกนิ 3 เดอืน ใหร้ะบวุนัที�ที�ตอ้งการ
               : ผูส้นใจสามารถดปูระกาศราคากลาง (ราคาอา้งองิ)โดยกําหนดเงื�อนไขประเภทประกาศเป็น "ประกาศราคากลาง" หรอืดไูดท้ี�ประกาศที�เกี�ยวขอ้ง
               : กรณีตอ้งการขอ้มลูประกาศจัดซื�อจัดจา้งเกา่ (ตั �งแต ่ม.ค. 2547 - ม.ีค. 2553) ใหทํ้าหนังสอืถงึกรมบญัชกีลาง

ลําดบั หน่วยงาน เรื�อง
วนัที�

ประกาศ
งบประมาณ

โครงการ(บาท)
สถานะ

โครงการ

ประกาศ
ที�เกี�ยว
ขอ้ง

1 โรงพยาบาลขอนแกน่ 
ซื�อวสัดไุฟฟ้าและวทิย ุจํานวน 1 รายการ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง (เลขที�
โครงการ : 62107370993)

31/10/2562 5,350.00 
จัดทําสญัญา/PO

แลว้

  ลําดบัที� 1 - 1 จากทั �งหมด 1 รายการ ยอ้นกลบั 1 ถดัไป

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO9965   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
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 ขอ้มลูโครงการ

หน่วยงาน   โรงพยาบาลขอนแกน่

วธิกีารจัดหา   เฉพาะเจาะจง

ประเภทการจัดหา   ซื�อ

ประเภทโครงการ   จัดซื�อจัดจา้งตามขั �นตอนปกติ

เลขที�โครงการ   62107370993

จังหวดั   ขอนแกน่

งบประมาณ   5,350.00 บาท

สถานะโครงการ   จัดทําสญัญา/PO แลว้

 

ชื�อโครงการ(เรื�อง) : ซื�อวสัดไุฟฟ้าและวทิย ุจํานวน 1 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 62107370993)

 รายการประกาศที�เก ี�ยวขอ้ง

ลําดบั ประเภทประกาศ วนัที�ประกาศ

1 ประกาศรายชื�อผูช้นะการเสนอราคา 31/10/2562 

2 ขอ้มลูสาระสําคญัในสญัญา 31/10/2562 

 
 

กลบัหนา้คน้หา

 

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO9965   
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ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน   โรงพยาบาลขอนแกน่

วธิกีารจัดหา   เฉพาะเจาะจง

ประเภทการจัดหา   ซื�อ

ประเภทโครงการ   จัดซื�อจัดจา้งตามขั �นตอนปกติ

เลขที�โครงการ   62107370993

จังหวดั   ขอนแกน่

งบประมาณ   5,350.00 บาท

สถานะโครงการ   จัดทําสญัญา/PO แลว้

 

ลาํดบั 
เลขประจาํตวั

ผูเ้สยีภาษอีากร 
ชื�อผูข้าย 

เลขคมุสญัญา
ในระบบ e-GP 

เลข
ที�สญัญา/
ใบส ั�งซื�อ 

วนัที�
ทาํสญัญา/
ใบส ั�งซื�อ 

จาํนวนเงนิ สถานะสญัญา 

1 0105536042709 
บรษัิท ยนูเิวอรแ์ซล ควอลติี�
จํากดั 

621114123207 S6300338 31/10/2562 5,350.00 สง่งานครบถว้น 

 
 

กลบัหนา้คน้หา

 

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO9965   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
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สําเนาถูกตอง
 

นิชิต เสนไสย

(นายนิชิต เสนไสย)

 นักจัดการงานท่ัวไป

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 โดย นายนิชิต เสนไสย นักจัดการงานท่ัวไป

( สําเนา )
ประกาศจังหวัดขอนแกน

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ จังหวัดขอนแกน โดยโรงพยาบาลขอนแกน ไดมีโครงการ ซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน ๑

รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน

               ซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ รายการ มอเตอรสวนหัว LINAK (LA๒๗-C๐๑๑-๐๒) จํานวน ๑ ช้ิน/piece ผูได

รับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ยูนิเวอรแซล ควอลิตี้ จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๕,๓๕๐.๐๐ บาท (หาพันสามรอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคา

ใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

                จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

  ประกาศ ณ วันที่  ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

   

   

 

เสกสรร สุวรรณแพง 

(นายเสกสรร สุวรรณแพง)

รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลขอนแกน

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดขอนแกน

 

 


