
ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

หรือจดัจา้ง(บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน 4,470.00              4,470.00     เฉพาะเจาะจง กิจจาการไฟฟ้า กิจจาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/1289 ลว ท่ี 14/11/2562

2 ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว 18,900.00            18,900.00   เฉพาะเจาะจง ประธานเฟอร์นิเจอร์ (1993)ประธานเฟอร์นิเจอร์ (1993) ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/1235  ลว ท่ี 02/11/2562 

3  ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน โ 2,200.00              2,200.00     เฉพาะเจาะจง ประธานเฟอร์นิเจอร์ (1993)ประธานเฟอร์นิเจอร์ (1993) ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/1234  ลว ท่ี  02/11/2562

4 ซ้ือวสัดุไฟฟ้า 2,216.00              2,216.00     เฉพาะเจาะจง กิจจาการไฟฟ้า กิจจาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/1262  ลว ท่ี 13/11/2562 

5 ซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 790.00                 790.00        เฉพาะเจาะจง กิจจาการไฟฟ้า กิจจาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/1265  ลว ท่ี  13/11/2562 

6 ซ้ือวสัดุไฟฟ้า  418.00                 418.00        เฉพาะเจาะจง กิจจาการไฟฟ้า กิจจาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/1216  ลว ท่ี  29/10/2562

7  ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  4,137.00              4,137.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดับริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั ราคาต ่าสุด  สฎ 0032.301/1259 ลว ท่ี  13/11/2562

8 ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน 2,090.00              2,090.00     เฉพาะเจาะจง กิจจาการไฟฟ้า กิจจาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/1286  ลว ท่ี  14/11/2562 

9 จา้งเหมาบริการเคร่ืองปร้ินเตอร์ 9,100.00              9,100.00     เฉพาะเจาะจง  เทียนโชค เซอร์วิส  เทียนโชค เซอร์วิส ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/1159  ลว ท่ี  17/10/2562

10 ซ้ือวสัดุส านกังาน  12,000.00            12,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั วินเนอร์ ไฟร์ เซฟต้ี บริษทั วินเนอร์ ไฟร์ เซฟต้ี ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/1233  ลว ท่ี  09/11/2562

11  จา้งเหมาบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,500.00              2,500.00     เฉพาะเจาะจง  เทียนโชค เซอร์วิส  เทียนโชค เซอร์วิส ราคาต ่าสุด  สฎ 0032.301/1158  ลว ท่ี  17/10/2562

12 ซ้ือครุภณัฑก์ารเกษตร 18,000.00            18,000.00   เฉพาะเจาะจง นางจีราวรรณ ธิติวรณะ นางจีราวรรณ ธิติวรณะ ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/1226 ลว ท่ี  02/11/2562

13 ซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 4,900.00              4,900.00     เฉพาะเจาะจง บ.บอส คอมพิวเทค แอนด์ เซอร์วิส จก.บ.บอส คอมพิวเทค แอนด์ เซอร์วิส จก.ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/1051  ลว ท่ี  16/10/2562

14 ซ้ือครุภณัฑง์านบา้นงานครัว 27,900.00            27,900.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั สิริสินกรุ๊ป จ ากดั บริษทั สิริสินกรุ๊ป จ ากดั ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/1191  ลว ท่ี  25/10/2562

15 ซ้ือวสัดุส านกังาน 6,900.00              6,900.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั บา้นสาสุข จ ากดั บริษทั บา้นสาสุข จ ากดั ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/1113  ลว ท่ี  09/10/2562

16 จา้งเหมาบริการซกัฟอก 32,500.00            32,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษทัเพาเวอร์ โปรดกัส์ บริษทัเพาเวอร์ โปรดกัส์ ราคาต ่าสุด สฎ0032.301/3002  ลว 01/10/2562

17 วสัดุงานบา้นงานครัว 216,406.00          216,402.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรู๊ฟ ร้านพรู๊ฟ ราคาต ่าสุด สฎ0032.301 /1169 ลว 22/10/2562

18 วสัดุส านกังาน  43,920.00            43,920.00   เฉพาะเจาะจง สยามพี พี ซี ออโตเมชัน่ สยามพี พี ซี ออโตเมชัน่ ราคาต ่าสุด สฎ0032.301/1176 ลว 22/10/2562

19 จา้งเผาขยะติดเช้ือ 18,480.00            18,480.00   เฉพาะเจาะจง บริษทัสยามกรีนเทค เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดับริษทัสยามกรีนเทค เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดัราคาต ่าสุด สฎ0032.301/1160 ลว 16/10/2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน   ตุลาคม 2562

ช่ือหน่วยพัสดุ ฝ่ายบริหาร



ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

หรือจดัจา้ง(บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จา้งซ่อมครุภณัฑย์านพาหนะ 1,897.65              1,897.65     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยตา้ สุราษฏร์ธานี บ.โตโยตา้ สุราษฏร์ธานี ราคาต ่าสุด สฎ0032.301/1396  ลว 29/11/2562

2 จา้งบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,500.00              2,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก เทียนโชค เซอร์วิส หจก เทียนโชค เซอร์วิส ราคาต ่าสุด สฎ0032.301/1274 ลว 2/11/2562

3 จา้งบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 25,000.00            25,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน เทียนโชค เซอริวิส หจก เทียนโชค เซอร์วิส ราคาต ่าสุด สฎ0032.301/337  ลว 22/11/2562

4 จา้งบริการรักษาความปลอดภยั 20,415.60            20,415.60   เฉพาะเจาะจง

บ.รักษาความปลอดภยั
นกัรบเนินทราย

บ.รักษาความปลอดภยันกัรบ
เนินทราย ราคาต ่าสุด สฎ0032.301/3169 ลว 1/11/2562

5 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 950.00                 950.00        เฉพาะเจาะจง นายวรินทร์  ผุดเผือก นายวรินทร์  ผุดเผือก ราคาต ่าสุด สฎ0032.301/1379 ลว 27/11/2562

6 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 1,975.00              1,975.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสมัพนัธ์ คา้วสัดุ ร้านสมัพนัธ์ คา้วสัดุ ราคาต ่าสุด สฎ0032.301/1380 ลว 27/11/2562

7 จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน 2,090.00              2,090.00     เฉพาะเจาะจง ร้านกิจจา การไฟฟ้า ร้านกิจจา การไฟฟ้า ราคาต ่าสุด สฎ0032.301/1393 ลว 19/11/2562

8 ปรับปรุงติดตั้งระบบปลัก๊ไฟ 97,130.00            97,130.00   เฉพาะเจาะจง ร้านไลน์ สะเตชัน่ ร้านไลน์ สะเตชัน่ ราคาต ่าสุด สฎ0032.301/1293 ลว 14/11/2562

9 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 17,550.00            17,550.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส ร้านเทียนโชค เซอร์วิส ราคาต ่าสุด สฎ0032.301/1247 ลว 12/11/2562

10 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้า Time Swich 1,240.00              1,240.00     เฉพาะเจาะจง ร้านกิจจา การไฟฟ้า ร้านกิจจา การไฟฟ้า ราคาต ่าสุด สฎ0032.301/1324 ลว 21/11/2562

11 จดัซ้ือวสัดุงานบา้น  570.00                 570.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสมัพนัธ์ คา้วสัดุ ร้านสมัพนัธ์ คา้วสัดุ ราคาต ่าสุด สฎ0032.301/1317  ลว21/11/2562

12 จดัซ้ือสายช าระ 620.00                 620.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสมัพนัธ์ คา้วสัดุ ร้านสมัพนัธ์ คา้วสัดุ ราคาต ่าสุด สฎ0032.301/1313  ลว 14/11/2562

13 จดัซ้ือหลอดไฟ 9 W 1,090.00              1,090.00     เฉพาะเจาะจง ร้านกิจจา การไฟฟ้า ร้านกิจจา การไฟฟ้า ราคาต ่าสุด สฎ0032.301/1333 ลว 21/11/2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

ช่ือหน่วยงานพัสดุ ฝ่ายบริหาร



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว (น ้าด่ืม) 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เกร็ดแกว้ กรีน จ ากดั บริษทั เกร็ดแกว้ กรีน จ ากดั ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/1415 ท่ี   03/12/2562

2 ซ้ือวสัดุส านกังาน (เลนส์กลอ้ง) 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง Lens_Camera by Ninefang Lens_Camera by Ninefang ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/1399  ท่ี  29/11/2562

3 ซ้ือวสัดุส านกังาน (ตรายาง) 4,167.65 4,167.65 เฉพาะเจาะจง ร้านที.พี.ซีร็อกซ์ ร้านที.พี.ซีร็อกซ์ ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/1414  ท่ี  05/12/2562

4 จา้งซ่อมครุภณัฑส์ านกังาน  (ทีวี) 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กิตติอิเล็กทรอนิกส์ ร้าน กิตติอิเล็กทรอนิกส์ ราคาต ่าสุด  สฎ 0032.301/1381 ท่ี  27/11/2562

5 จา้งซ่อมครุภณัฑย์านพาหนะ ทะเบียนรถ ขข-4742 สฎ1,897.65 1,897.65 เฉพาะเจาะจง  บริษทั โตโยตา้สุราษฎร์ธานี  บริษทั โตโยตา้สุราษฎร์ธานี ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/1396 ท่ี  29/11/2562

6 จา้งเหมาบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เทียนโชค เซอร์วิส ร้าน เทียนโชค เซอร์วิส ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/1274  ท่ี  02/11/2562

7 ซ้ือวสัดุยานพาหนะ (ยางใน ) 130.00 130.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีประคองพาณิชย์ ร้านศรีประคองพาณิชย์ ราคาต ่าสุด  สฎ 0032.301/1427 ท่ี  10/12/2562

8 ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน  (กลอ้งถ่ายภาพ) 34,900.00 34,900.00 เฉพาะเจาะจงห้างหุน้ส่วนจ ากดั เอส พี สตูดิโอ กรุ๊ปห้างหุน้ส่วนจ ากดั เอส พี สตูดิโอ กรุ๊ป ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/1416  ท่ี  03/12/2562 

9 จา้งเหมาบริการเคร่ืองปร้ินเตอร์ ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒15,400.00 15,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เทียนโชค เซอร์วิส ร้าน เทียนโชค เซอร์วิส ราคาต ่าสุด  สฎ 0032.301/1278  ท่ี  02/11/2562

10 จา้งซ่อมครุภณัฑก์ารแพทย ์(ลอ้ 2 น้ิว) 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนพล ครุภณัฑ ์เวชภณัฑ ์จ ากดั บริษทั ธนพล ครุภณัฑ ์เวชภณัฑ ์จ ากดั ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/1430  ท่ี  10/12/2562

11 จา้งซ่อมแซมอาคารช ารุด 34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ ศรีปัญญา นายสุชาติ ศรีปัญญา ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/1490  ท่ี  18/12/2562

12 จา้งเหมาบริการซ่อมระบบฟิวส์แรงสูง และสายส่งกระแสไฟฟ้าแรงต ่า5,840.00 5,840.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ หม่ืนกลา้ นายสุชาติ หม่ืนกลา้ ราคาต ่าสุด  สฎ 0032.301/1489  ท่ี  18/12/2562

13 ซ้ือวสัดุส านกังาน (กระดาษ Thermal ๘๐ x ๘๐ mm.)8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจงห้างหุน้ส่วนจ ากดั ปิยะมาร์เก็ตต้ิงห้างหุน้ส่วนจ ากดั ปิยะมาร์เก็ตต้ิง ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/1327 ท่ี 20/11/2562

14 จา้งซ่อมครุภณัฑก์ารแพทย ์(เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรีย)์13,719.50 13,719.50 เฉพาะเจาะจงบริษทั น าวิวฒัน์การช่าง (1992)จ ากดับริษทั น าวิวฒัน์การช่าง (1992)จ ากดั ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/1449  ท่ี  13/12/2562

15 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว (กระดาษห้องน ้ามว้นใหญ่)11,900.00 11,900.00 เฉพาะเจาะจงห้างหุน้ส่วนจ ากดั ควอลิต้ีซพัพลายห้างหุน้ส่วนจ ากดั ควอลิต้ีซพัพลาย ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/1299 ท่ี  02/11/2562

16  จา้งซ่อมครุภณัฑก์ารแพทย ์(ลอ้ 2 น้ิว แกนเกลียว)400 400 เฉพาะเจาะจงบริษทั ธนพล ครุภณัฑ ์เวชภณัฑ ์จ ากดับริษทั ธนพล ครุภณัฑ ์เวชภณัฑ ์จ ากดั ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/1434  ท่ี 10/12/2562

17 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ หมึกพร้ิน 1,100 1,100 เฉพาะเจาะจง สยามพี.พี.ซี ออโตเมชัน่ สยามพี.พี.ซี ออโตเมชัน่ ราคาต ่าสุด  สฎ 0032.301/1523  ท่ี  20/12/2562

18  จา้งเหมาบริการซ่อมระบบฟิวส์แรงสูง และสายส่งกระแสไฟฟ้าแรงต ่า โ5,840.00 5,840.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ หม่ืนกลา้ นายสุชาติ หม่ืนกลา้ ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/1489  ท่ี  18/12/2562

19 จา้งเหมาบริการงานซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจงบริษทั ฟีเออร์ คอร์เปอร์เรชัน่ จ  ากดับริษทั ฟีเออร์ คอร์เปอร์เรชัน่ จ  ากดั ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/1576  ท่ี  28/12/2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน   ธันวาคม  2562

ช่ือหน่วยพัสดุ ฝ่ายบริหาร



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 ซ้ือวสัดุส านกังาน (ป้ายไวนิล) 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวรินทร์ ผุดเผือก นายวรินทร์ ผุดเผือก ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/217 ท่ี 27/01/2563

2 ฟิลม์ติดกระจก 20,700.00 20,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกูเก้ิลโฆษณา ร้านกูเก้ิลโฆษณา ราคาต ่าสุด  สฎ 0032.301/070 ท่ี  08/01/2563 

3  ผา้ห่อชุดเคร่ืองมือ 71,450.00 71,450.00 เฉพาะเจาะจงเอส.เอส.คอทตอนไทย คอร์เปอร์เรชัน่เอส.เอส.คอทตอนไทย คอร์เปอร์เรชัน่ ราคาต ่าสุด  สฎ 0032.301/203 ท่ี 20/01/2563 

4 จา้งซ่อมเคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือ 50,272.05 50,272.05 เฉพาะเจาะจงบริษทั น าวิวฒัน์การช่าง (1992)จ ากดับริษทั น าวิวฒัน์การช่าง (1992)จ ากดั ราคาต ่าสุด  สฎ 0032.301/224 ท่ี 28/01/2563

5 จา้งซ่อมเคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือ 38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั น าวิวฒัน์การช่าง (1992)จ ากดั บริษทั น าวิวฒัน์การช่าง (1992)จ ากดั ราคาต ่าสุด  สฎ 0032.301/219 ท่ี 27/01/2563

6  ผา้ห่อชุดเคร่ืองมือ 71,450.00 71,450.00 เฉพาะเจาะจงเอส.เอส.คอทตอนไทย คอร์เปอร์เรชัน่เอส.เอส.คอทตอนไทย คอร์เปอร์เรชัน่ ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/203 ท่ี  21/01/2563

7 จา้งซ่อมเคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือ 50,272.05 50,272.05 เฉพาะเจาะจงบริษทั น าวิวฒัน์การช่าง (1992)จ ากดับริษทั น าวิวฒัน์การช่าง (1992)จ ากดั ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/224 ท่ี  29/01/2563

8 จา้งซ่อมเคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือ 38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจงบริษทั น าวิวฒัน์การช่าง (1992)จ ากดับริษทั น าวิวฒัน์การช่าง (1992)จ ากดั ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/219  ท่ี  28/01/2563

9 ซ้ือคร่ืองมลัติมิเดียโปรเจคเตอร์ 39,900.00 39,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอทีอพัเดท จ ากดั บริษทั ไอทีอพัเดท จ ากดั ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/022  ท่ี 07/01/2563

10 ซ้ือหนงัสือมาตรฐานโรงพยาบาล 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจงสถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/208  ท่ี  28/01/2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน   มกราคม  2563

ช่ือหน่วยพัสดุ ฝ่ายบริหาร



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 จา้งรติดตั้งวางระบบยนิูต 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง  พฒันี เด็นตอล ซพัพลาย  พฒันี เด็นตอล ซพัพลาย ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/290  ท่ี  12/02/2563

2 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง (กาว ,สายช าระ) 3,044.00 3,044.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั บริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/277  ท่ี  12/02/2563

3  ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน 1,090.00 1,090.00 เฉพาะเจาะจง กิจจาการไฟฟ้า กิจจาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/273  ท่ี  12/02/2563

4  ซ้ือครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 10,690.00 10,690.00 เฉพาะเจาะจง กิจจาการไฟฟ้า กิจจาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/270  ท่ี  12/02/2563

5 จา้งซ่อมครุภณัฑก์ารแพทย ์ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจงบริษทั ธนพล ครุภณัฑ ์เวชภณัฑ ์จ ากดับริษทั ธนพล ครุภณัฑ ์เวชภณัฑ ์จ ากดั ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/238  ท่ี  04/02/2563 

6 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง (กาวยาง,ท่อPVC) 3,044.00 3,044.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั บริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั ราคาต ่าสุด  สฎ 0032.301/277 ท่ี 11/02/2563

7  ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน 1,090.00 1,090.00 เฉพาะเจาะจง กิจจาการไฟฟ้า กิจจาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด  สฎ 0032.301/273 ท่ี  11/02/2563 

8 ซ้ือครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่  10,690.00 10,690.00 เฉพาะเจาะจง กิจจาการไฟฟ้า กิจจาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/270 ท่ี 11/02/2563

9 ซ้ือกล่องพลาสติกฝาล็อค 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง พรู๊ป พรู๊ป ราคาต ่าสุด  สฎ 0032.301/253 ท่ี 07/02/2563

10 ซ้ือวสัดุยานพาหนะ (ยางใน ) 13,600.00 13,600.00 เฉพาะเจาะจงห้างหุน้ส่วนจ ากดั ตาขุนยางยนตห์้างหุน้ส่วนจ ากดั ตาขุนยางยนต์ ราคาต ่าสุด  สฎ 0032.301/264 ท่ี 11/02/2563

11 ซ้ือวสัดุส านกังาน 900 900 เฉพาะเจาะจง ร้านแซม แซม ซีร็อกซ์ ร้านแซม แซม ซีร็อกซ์ ราคาต ่าสุด  สฎ 0032.301/267 ท่ี  11/02/2563

12 จา้งซ่อมครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,450.00 1,450.00 เฉพาะเจาะจง กิจจาการไฟฟ้า กิจจาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/344  ท่ี 22/02/2563

13 จา้งซ่อมครุภณัฑย์านพาหนะ 8,399.50 8,399.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยตา้สุราษฎร์ธานี บริษทั โตโยตา้สุราษฎร์ธานี ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/308  ท่ี  15/02/2563

14 จา้งเหมาปรับปรุงห้องทนัตกรรม 25,950.00 25,950.00 เฉพาะเจาะจง อภิวงค ์อลูมิเนียม อภิวงค ์อลูมิเนียม ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/304  ท่ี  15/02/2563

15 ซ้ือใบเสร็จต่อเน่ือง 42,500.00 42,500.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพเ์มืองคนดี โรงพิมพเ์มืองคนดี ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/297  ท่ี  12/02/2563

16 ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน(เคา้เตอร์) 25,400.00 25,400.00 เฉพาะเจาะจง ประธานเฟอร์นิเจอร์ (1993) ประธานเฟอร์นิเจอร์ (1993) ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/394  ท่ี  15/02/2563

17 จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง แอร์ แอนด์ เซอร์วิส แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/373  ท่ี 26/02/2563

18 จา้งซ่อมครุภณัฑก์ารแพทย ์ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจงบริษทั ธนพล ครุภณัฑ ์เวชภณัฑบ์ริษทั ธนพล ครุภณัฑ ์เวชภณัฑ์ ราคาต ่าสุด  สฎ 0032.301/288  ท่ี  12/02/2563

19  ซ้ือวสัดุก่อสร้าง (สายน ้าทิ้ง) 850 850 เฉพาะเจาะจง บริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั บริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/259  ท่ี  12/02/2563

ช่ือหน่วยพัสดุ ฝ่ายบริหาร

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2563



20 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง (สายช าระ) 220 220 เฉพาะเจาะจง บริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั บริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/243  ท่ี  13/02/2563 

21  ซ้ือวสัดุไฟฟ้า (หนา้กาก ๓ ช่อง) 1,088.00 1,088.00 เฉพาะเจาะจง   กิจจาการไฟฟ้า   กิจจาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/287  ท่ี  12/02/2563

22 จา้งซ่อมครุภณัฑย์านพาหนะ 4,643.80 4,643.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยตา้สุราษฎร์ธานี บริษทั โตโยตา้สุราษฎร์ธานี ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/291  ท่ี  14/02/2563

23 ซ้ือวสัดุส านกังาน ( ธงสญัลกัษณ์ ) 840 840 เฉพาะเจาะจง สยามพี.พี.ซี ออโตเมชัน่ สยามพี.พี.ซี ออโตเมชัน่ ราคาต ่าสุด สฎ 0032.301/283  ท่ี  15/02/2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 วัสดุการแพทย์ 1,360.00 1,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงวิรัตน์ ออกซิเจน จ ากัดบริษัท แสงวิรัตน์ ออกซิเจน จ ากัด ราคาต่ าสุด B62-16859

2 วัสดุการแพทย์ 3,161.00 3,161.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงวิรัตน์ ออกซิเจน จ ากัดบริษัท แสงวิรัตน์ ออกซิเจน จ ากัด ราคาต่ าสุด B62-16990

3 วัสดุการแพทย์ 1,360.00 1,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงวิรัตน์ ออกซิเจน จ ากัดบริษัท แสงวิรัตน์ ออกซิเจน จ ากัด ราคาต่ าสุด B62-16987

4 วัสดุการแพทย์ 1,360.00 1,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงวิรัตน์ ออกซิเจน จ ากัดบริษัท แสงวิรัตน์ ออกซิเจน จ ากัด ราคาต่ าสุด B62-16986

5 วัสดุการแพทย์ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นแอนด์พี โกลบอล อินโนเวชั่น จ ากัด (ส านักงานใหญ่)บริษัท เอ็นแอนด์พี โกลบอล อินโนเวชั่น จ ากัด (ส านักงานใหญ่)ราคาต่ าสุด B62-16904

6 วัสดุการแพทย์ 3,942.00 3,942.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงวิรัตน์ ออกซิเจน จ ากัดบริษัท แสงวิรัตน์ ออกซิเจน จ ากัด ราคาต่ าสุด B62-16988

7 วัสดุการแพทย์ 3,060.00 3,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงวิรัตน์ ออกซิเจน จ ากัดบริษัท แสงวิรัตน์ ออกซิเจน จ ากัด ราคาต่ าสุด B62-16989

8 วัสดุการแพทย์ 28,895.00 28,895.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีซี. ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท พี.ซี. ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด B62-17047

9 วัสดุการแพทย์ 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค ราคาต่ าสุด B62-16924

10 วัสดุการแพทย์ 2,720.00 2,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงวิรัตน์ ออกซิเจน จ ากัดบริษัท แสงวิรัตน์ ออกซิเจน จ ากัด ราคาต่ าสุด B62-17199

11 วัสดุการแพทย์ 16,245.00 16,245.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสินสิริ เมดิเทค (ส านักงานใหญ่)ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสินสิริ เมดิเทค (ส านักงานใหญ่)ราคาต่ าสุด B62-16985

12 วัสดุการแพทย์ 182,435.00 182,435.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แจ็คเจียอุตสาหกรรม (ไทย)จ ากัดบริษัท แจ็คเจียอุตสาหกรรม (ไทย)จ ากัด ราคาต่ าสุด B62-17154

13 วัสดุการแพทย์ 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค ราคาต่ าสุด B62-17218

14 วัสดุการแพทย์ 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค ราคาต่ าสุด B62-172320

15 วัสดุการแพทย์ 264,700.00 264,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สินสิริ  เมดิเทค  (ส านักงานใหญ่)หจก.สินสิริ  เมดิเทค  (ส านักงานใหญ่) ราคาต่ าสุด B62-17048

16 วัสดุการแพทย์ 42,757.20 42,757.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัดบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด ราคาต่ าสุด B62-17050

17 วัสดุการแพทย์ 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัดบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด ราคาต่ าสุด B62-17051

18 วัสดุการแพทย์ 12,097.00 12,097.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงวิรัตน์ ออกซิเจน จ ากัดบริษัท แสงวิรัตน์ ออกซิเจน จ ากัด ราคาต่ าสุด B62-17044

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม  2562

ชื่อหน่วยงานกลุ่มการพยาบาล

วันที่ ....5....  เดอืน ...พฤศจิกายน.....  พ.ศ.  2562



19 วัสดุการแพทย์ 37,080.00 37,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด ราคาต่ าสุด B62-17045

20 วัสดุการแพทย์ 77,800.00 77,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ราคาต่ าสุด B62-17046

21 วัสดุการแพทย์ 80,500.00 80,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีซี. ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท พี.ซี. ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด B62-17049

22 วัสดุการแพทย์ 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค ราคาต่ าสุด B62-17174

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 วัสดุการแพทย์ 103,897.00 103,897.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัดบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด ราคาต่ าสุด B62-17153

2 วัสดุการแพทย์ 37,500.00 37,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซีเอ็ม เฟอร์นิเจอร์ ไม้ไทยห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซีเอ็ม เฟอร์นิเจอร์ ไม้ไทย ราคาต่ าสุด B62-16949

3 วัสดุการแพทย์ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นแอนด์พี โกลบอล อินโนเวชั่น จ ากัด (ส านักงานใหญ่)บริษัท เอ็นแอนด์พี โกลบอล อินโนเวชั่น จ ากัด (ส านักงานใหญ่)ราคาต่ าสุด B62-17155

4 วัสดุการแพทย์ 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปิยะมาร์เก็ตต้ิง หจก.ปิยะมาร์เก็ตต้ิง ราคาต่ าสุด B62-17213

5 วัสดุการแพทย์ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสพี เมดดิเทคห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสพี เมดดิเทค ราคาต่ าสุด B62-17261

6 วัสดุการแพทย์ 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปิยะมาร์เก็ตต้ิง หจก.ปิยะมาร์เก็ตต้ิง ราคาต่ าสุด B62-17264

7 วัสดุการแพทย์ 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปิยะมาร์เก็ตต้ิง หจก.ปิยะมาร์เก็ตต้ิง ราคาต่ าสุด B62-17265

8 วัสดุการแพทย์ 18,897.00 18,897.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงวิรัตน์ ออกซิเจน จ ากัดบริษัท แสงวิรัตน์ ออกซิเจน จ ากัด ราคาต่ าสุด B62-17295

ชื่อหน่วยงานกลุ่มการพยาบาล

วันที่ ...4...  เดอืน ...  ธันวาคม......  พ.ศ.  2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน    2562



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 วัสดุการแพทย์ 38,948.00 38,948.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัดบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด ราคาต่ าสุด B62-17410

2 วัสดุการแพทย์ 15,893.20 15,893.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีซี. ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท พี.ซี. ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด B62-17411

3 วัสดุการแพทย์ 2,920.00 2,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีซี. ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท พี.ซี. ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด B62-17413

4 วัสดุการแพทย์ 8,515.00 8,515.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ดับเบิ้ลยู อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัดบริษัท อาร์ดับเบิ้ลยู อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต่ าสุด B62-17414

5 วัสดุการแพทย์ 4,015.00 4,015.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ดับเบิ้ลยู อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัดบริษัท อาร์ดับเบิ้ลยู อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต่ าสุด B62-17416

6 วัสดุการแพทย์ 29,700.00 29,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ราคาต่ าสุด B62-17430

7 วัสดุการแพทย์ 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด ราคาต่ าสุด B62-17431

8 วัสดุการแพทย์ 12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอม เบส พลัส จ ากัด บริษัท แอม เบส พลัส จ ากัด ราคาต่ าสุด B62-17432

9 วัสดุการแพทย์ 18,280.00 18,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ดับเบิ้ลยู อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัดบริษัท อาร์ดับเบิ้ลยู อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต่ าสุด B62-17438

10 วัสดุการแพทย์ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอม เบส พลัส จ ากัด บริษัท แอม เบส พลัส จ ากัด ราคาต่ าสุด B63-17462

11 วัสดุการแพทย์ 1,416.00 1,416.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีซี. ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท พี.ซี. ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด B63-17498

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม  2562

ชื่อหน่วยงานกลุ่มการพยาบาล

วันที่ ....3....  เดอืน …มกราคม.....  พ.ศ.  2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 วัสดุการแพทย์ 8,926.00 8,926.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงวิรัตน์ ออกซิเจน จ ากัดบริษัท แสงวิรัตน์ ออกซิเจน จ ากัด ราคาต่ าสุด B63-17539

2 วัสดุการแพทย์ 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)จ ากัด (มหาชน)บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)จ ากัด (มหาชน)ราคาต่ าสุด B63-17499

3 วัสดุการแพทย์ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค ราคาต่ าสุด B63-17500

4 วัสดุการแพทย์ 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค ราคาต่ าสุด B63-17501

5 วัสดุการแพทย์ 20,750.00 20,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 9 ดี ออมนิเทค จ ากัด (ส านักงานใหญ)่บริษัท 9 ดี ออมนิเทค จ ากัด (ส านักงานใหญ่)ราคาต่ าสุด B63-17629

6 วัสดุการแพทย์ 19,687.00 19,687.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงวิรัตน์ ออกซิเจน จ ากัดบริษัท แสงวิรัตน์ ออกซิเจน จ ากัด ราคาต่ าสุด B63-17703

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม  2563

ชื่อหน่วยงานกลุ่มการพยาบาล

วันที่ ....5....  เดอืน ...กุมภาพันธ์.....  พ.ศ.  2563



แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

หรือจดัจา้ง(บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 Methamphetamine Cassette 6,420.00 321.00 เฉพาะเจาะจง องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม จดัซ้ือร่วม สฎ 0032.303/D62-17373 ลว 14 /11/ 2562

2 น ้านาตรวจวิเคราะห์ดา้นเคมีคลินิก 82324.25 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.เค.เบอร์ร่ี จ  ากดั บริษทั เอ.เค.เบอร์ร่ี จ  ากดั จดัซ้ือร่วม สฎ 0032.303/D62-17378 ลว 18 /11/ 2562

3 น ้านาตรวจวิเคราะห์ดา้นเคมีคลินิก 86744.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.เค.เบอร์ร่ี จ  ากดั บริษทั เอ.เค.เบอร์ร่ี จ  ากดั จดัซ้ือร่วม สฎ 0032.303/D62-17391 ลว  18 /11/ 2562

4 HBs Ag Cassette 560.00

Hematocrit Red 580.00

1 calibrate Biological Safety Cabinet (Class ll) 4280.00 4280.00 เฉพาเจาะจง บริษทั ไบโอ พลสั เมดิคอล จ ากดับริษทั ไบโอ พลสั เมดิคอล จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุดสฎ 0032.303/D63-17476 ลว 2 /12/ 2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

2 Urine Container 2600.00 1300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทรู ไบโอเมดิคอล จ ากดั บริษทั ทรู ไบโอเมดิคอล จ ากดั จดัซ้ือร่วม สฎ 0032.303/D62-17394 ลว 6  /12/ 2562

3 EDTA K3 Tube 3360.00 168.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด็วานซ์ จ  ากดับริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด็วานซ์ จ  ากดั จดัซ้ือร่วม สฎ 0032.303/D62-17395 ลว 6  /12/ 2562

4 ชุดตรวจน ้าตาลในเลือด 31,500.00 210.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั จดัซ้ือร่วม สฎ 0032.303/D62-17415 ลว 6 /12/ 2562

5 น ้านาตรวจวิเคราะห์ดา้นเคมีคลินิก 48078.88 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.เค.เบอร์ร่ี จ  ากดั บริษทั เอ.เค.เบอร์ร่ี จ  ากดั จดัซ้ือร่วม สฎ 0032.303/D63-17618 ลว 12 /12/ 2562

6 Serodia HIV 7,700.00 7700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั คอมเมอร์เชียล ซายส์ จ  ากดับริษทั คอมเมอร์เชียล ซายส์ จ  ากดั จดัซ้ือร่วม สฎ 0032.303/D62-17439ลว 12 /12/ 2562

7 RPR Test Kit 1600.00

Syphilis strip (TPHA) 800.00

เดือน ธนัวาคม 2562

3,400.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.บางกอก  ไซแอนติฟิค ซพัพลายหจก.บางกอก  ไซแอนติฟิค ซพัพลาย

วนัที ่1 ธันวาคม 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

เดือน พฤศจิกายน 2562

4540.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.บางกอก  ไซแอนติฟิค ซพัพลายหจก.บางกอก  ไซแอนติฟิค ซพัพลาย จดัซ้ือร่วม สฎ 0032.303/D62-17355 ลว 18 /11/ 2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563

งานเทคนิคการแพทย์



Anti-HBs 1000.00

8 น ้านาตรวจวิเคราะห์ดา้นเคมีคลินิก 75,607.25 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.เค.เบอร์ร่ี จ  ากดั บริษทั เอ.เค.เบอร์ร่ี จ  ากดั จดัซ้ือร่วม สฎ 0032.303/D63-17617 ลว 12/12/ 2562

1 น ้านาตรวจวิเคราะห์ดา้นเคมีคลินิก 42136.57 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.เค.เบอร์ร่ี จ  ากดั บริษทั เอ.เค.เบอร์ร่ี จ  ากดั จดัซ้ือร่วม สฎ 0032.303/D63-17746 ลว 9 /1/ 2563

2 น ้านาตรวจวิเคราะห์ดา้นเคมีคลินิก 78624.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.เค.เบอร์ร่ี จ  ากดั บริษทั เอ.เค.เบอร์ร่ี จ  ากดั จดัซ้ือร่วม สฎ 0032.303/D63-17761 ลว 9/1/ 2563

3 เขม็เจาะเลือดปลายน้ิว 5000.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั จดัซ้ือร่วม สฎ 0032.303/D63-17680 ลว 14/1/ 2563

4 Microalbumin Strip Test 17655.00 1765.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุดสฎ 0032.303/D63-17698 ลว 14 /1/ 2563

ภายใน 2ปี งบประมาณ

5 ชุดตรวจน ้าตาลในเลือด 3750.00 187.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั จดัซ้ือร่วม สฎ 0032.303/D63-17743 ลว 14 /1/ 2563

1 Leptospirosis IgM/IgG 5400.00 เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด

Scrub Typhus IgG/IgM 5400.00 ภายใน 2ปี งบประมาณ

2 Pregnancy Test 400.00

Stool Occult Blood 950.00

3 Serum Tube 3360.00 168.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด็วานซ์ จ  ากดับริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด็วานซ์ จ  ากดั จดัซ้ือร่วม สฎ 0032.303/D63-17875 ลว 13 /2/ 2563

4 Anti-HIV Screening 22000.00 11000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บางกอก  ไซแอนติฟิค ซพัพลายหจก.บางกอก  ไซแอนติฟิค ซพัพลาย จดัซ้ือร่วม สฎ 0032.303/D63-17868 ลว 13 /2/ 2563

สฎ 0032.303/D63-17870 ลว 12 /2/ 2563
3900.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.บางกอก  ไซแอนติฟิค ซพัพลายหจก.บางกอก  ไซแอนติฟิค ซพัพลาย จดัซ้ือร่วม

จดัซ้ือร่วม สฎ 0032.303/D62-17412 ลว 12 /12/ 2562

เดือน มกราคม 2563

เดือน กุมภาพนัธ์ 2563

10800.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั วินน่ิง ซพัพลาย(นครศรี) จ ากดับริษทั วินน่ิง ซพัพลาย(นครศรี) จ ากดั สฎ 0032.303/D63-17863 ลว 12 /2/2563

3,400.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.บางกอก  ไซแอนติฟิค ซพัพลายหจก.บางกอก  ไซแอนติฟิค ซพัพลาย



ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

หรือจดัจา้ง(บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

7 FUJI VII (7) 1-1 Pkg-PINK 3,800.00                  1,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอร์เรชัน่ จ  ากดับริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอร์เรชัน่ จ  ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุดสฎ.0032.302/016C62-17067 ลว 24/10/ 2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

8 ค่าท าฟันปลอม 358.45                     358.45            เฉพาะเจาะจง ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุดสฎ.0032.302/C62-16625

คุณรุ่งโรจน์  สุลเมด็ ภายใน 2 ปีงบประมาณ

9 ค่าท าฟันปลอม 2,546.60                  2,546.60         เฉพาะเจาะจง ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุดสฎ.0032.302/C62-16397

คุณวิลยั  สวนแกว้ ภายใน 2 ปีงบประมาณ

10 ค่าท าฟันปลอม 532.86                     532.86            เฉพาะเจาะจง ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุดสฎ.0032.302/C62-16773

คุณยีสุ่่น  แซ่บ่าง ภายใน 2 ปีงบประมาณ

11 ค่าท าฟันปลอม 330.63                     330.63            เฉพาะเจาะจง ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุดสฎ.0032.302/C62-16772

คุณศิริพร นุ่นช่ืน ภายใน 2 ปีงบประมาณ

12 ค่าท าฟันปลอม 2,232.02                  2,232.02         เฉพาะเจาะจง ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุดสฎ.0032.302/C62-16675

คุณขวญัจิตร  วฒันชยั ภายใน 2 ปีงบประมาณ

13 ค่าท าฟันปลอม 465.45                     465.45            เฉพาะเจาะจง วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่ วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่ เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุดสฎ.0032.302/C62-16734

คุณทิพยม์าศ โรจน์วิเชียรรัตน์ ภายใน 2 ปีงบประมาณ

14 ค่าท าฟันปลอม 1,931.35                  1,931.35         เฉพาะเจาะจง วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่ วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่ เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุดสฎ.0032.302/C62-16373

คุณนุวฒัน์ สุขคีรินทร์ ภายใน 2 ปีงบประมาณ

15 ค่าท าฟันปลอม 2,179.59                  2,179.59         เฉพาะเจาะจง วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่ วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่ เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุดสฎ.0032.302/C62-16469

คุณสุรศกัด์ิ สาระนนัท์ ภายใน 2 ปีงบประมาณ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม 2562

ช่ือหน่วยงานทนัตกรรม



ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

หรือจดัจา้ง(บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 7018A3B Z350 XT SYR APAC 1,647.80                  823.90 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุดสฎ 0032.302/017C63-17110 ลว 25ตค.2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

2 7018A3.5B  Z350 XT SYR APAC 2,471.70                  823.9 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุดสฎ 0032.302/017C63-17110 ลว 25ตค.2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

3 CAVIWIPES(posequat pad) 2800 280 เฉพาะเจาะจง บริษทั โพส เฮลท ์แคร์ จ  ากดั บริษทั โพส เฮลท ์แคร์ จ  ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุดสฎ 0032.302/035C63-17171 ลว 5 พย.2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

4 DURAPHAT 5,103.90                  850.65 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุดสฎ 0032.302/025C62-170170 ลว 25ตค.2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

5 ANTI-MICROBIAL DENTAL STONE 1284 642 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุดสฎ 0032.302/041C63-17202 ลว 7 พย.2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

6 FITTYDENT ADHESIVE CREAM DENTURE 10G898.80 74.90 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุดสฎ 0032.302/041C63-17202 ลว 7 พย.2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

7 ELEVATOR#EL5S 3,000.00                  1,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอร์เรชัน่ จ  ากดับริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอร์เรชัน่ จ  ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุดสฎ 0032.302/046C63-17204 ลว 20 พย.2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

8 LUXATING ELEVATOR 4MM,CURVED,BLACKLING#EL4CX3,400.00                  1,700.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอร์เรชัน่ จ  ากดับริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอร์เรชัน่ จ  ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุดสฎ 0032.302/046C63-17204 ลว 20 พย.2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

9 INTERPROXIMAL CARVER 2,000.00                  1,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอร์เรชัน่ จ  ากดับริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอร์เรชัน่ จ  ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุดสฎ 0032.302/046C63-17204 ลว 20 พย.2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

10 Rubber Dam Frame 4x4 660 660 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอร์เรชัน่ จ  ากดับริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอร์เรชัน่ จ  ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุดสฎ 0032.302/046C63-17204 ลว 20 พย.2562

ช่ือหน่วยงานทันตกรรม

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤศจิกายน 2562



ภายใน 2ปี งบประมาณ

11 ยางใส่ MOUTH GAG 300 150 เฉพาะเจาะจง บริษทั เด็นท-์เมท จ ากดั บริษทั เด็นท-์เมท จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุดสฎ 0032.302/044C63-17208ลว 20 พย.2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

12 FINGER PROTECTOR #M 1,100.00                  550 เฉพาะเจาะจง บริษทั เด็นท-์เมท จ ากดั บริษทั เด็นท-์เมท จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุดสฎ 0032.302/044C63-17208ลว 20 พย.2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

13 PAPER POINT #M 180.00 60.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เด็นท-์เมท จ ากดั บริษทั เด็นท-์เมท จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุดสฎ 0032.302/044C63-17208ลว 20 พย.2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

14 PAPER POINT#L 180.00 60.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เด็นท-์เมท จ ากดั บริษทั เด็นท-์เมท จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุดสฎ 0032.302/044C63-17208ลว 20 พย.2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

15 ค่าท าฟันปลอม 3,103.00                  3,103.00         เฉพาะเจาะจง วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่ วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่ เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุดสฎ.0032.302/C62-16466

คุณพร่ัง จิตรพฤกษ์ ภายใน 2 ปีงบประมาณ

16 ค่าท าฟันปลอม 221.49                     221.49            เฉพาะเจาะจง วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่ วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่ เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุดสฎ.0032.302/C62-16861

คุณAUNG SAN MIN ภายใน 2 ปีงบประมาณ
























