แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
ชื่อหน่ วยพัสดุ ฝ่ ายบริหาร
ลาดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

งานที่จดั ซื้ อหรื อจัดจ้าง

ซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน
ครุ ภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
ซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน โ
ซื้ อวัสดุไฟฟ้ า
ซื้ อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ซื้ อวัสดุไฟฟ้ า
ซื้ อวัสดุก่อสร้าง
ซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน
จ้างเหมาบริ การเครื่ องปริ้ นเตอร์
ซื้ อวัสดุสานักงาน
จ้างเหมาบริ การเครื่ องถ่ายเอกสาร
ซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์การเกษตร
ซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
ซื้ อวัสดุสานักงาน
จ้างเหมาบริ การซักฟอก
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุสานักงาน
จ้างเผาขยะติดเชื้อ

วงเงินที่จดั ซื้ อ

ราคากลาง

หรื อจัดจ้าง(บาท)

(บาท)

วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

4,470.00 4,470.00 เฉพาะเจาะจง
18,900.00 18,900.00 เฉพาะเจาะจง
2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง
2,216.00 2,216.00 เฉพาะเจาะจง
790.00
790.00 เฉพาะเจาะจง
418.00
418.00 เฉพาะเจาะจง
4,137.00 4,137.00 เฉพาะเจาะจง
2,090.00 2,090.00 เฉพาะเจาะจง
9,100.00 9,100.00 เฉพาะเจาะจง
12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง
18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง
4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง
27,900.00 27,900.00 เฉพาะเจาะจง
6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง
32,500.00 32,500.00 เฉพาะเจาะจง
216,406.00 216,402.00 เฉพาะเจาะจง
43,920.00 43,920.00 เฉพาะเจาะจง
18,480.00 18,480.00 เฉพาะเจาะจง

รายชื่ อผูเ้ สนอราคา

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้ อหรื อจ้าง

โดยสรุ ป

หรื อข้อตกลงในการซื้ อหรื อจ้าง

กิจจาการไฟฟ้ า
กิจจาการไฟฟ้ า
ราคาต่าสุด
ประธานเฟอร์นิเจอร์ (1993)ประธานเฟอร์นิเจอร์ (1993)
ราคาต่าสุด
ประธานเฟอร์นิเจอร์ (1993)ประธานเฟอร์นิเจอร์ (1993)
ราคาต่าสุด
กิจจาการไฟฟ้ า
กิจจาการไฟฟ้ า
ราคาต่าสุด
กิจจาการไฟฟ้ า
กิจจาการไฟฟ้ า
ราคาต่าสุด
กิจจาการไฟฟ้ า
กิจจาการไฟฟ้ า
ราคาต่าสุด
บริ ษทั สัมพันธ์คา้ วัสดุ จากัดบริ ษทั สัมพันธ์คา้ วัสดุ จากัด
ราคาต่าสุด
กิจจาการไฟฟ้ า
กิจจาการไฟฟ้ า
ราคาต่าสุด
เทียนโชค เซอร์วิส
เทียนโชค เซอร์วิส
ราคาต่าสุด
บริ ษทั วินเนอร์ ไฟร์ เซฟตี้ บริ ษทั วินเนอร์ ไฟร์ เซฟตี้
ราคาต่าสุด
เทียนโชค เซอร์วิส
เทียนโชค เซอร์วิส
ราคาต่าสุด
นางจีราวรรณ ธิติวรณะ นางจีราวรรณ ธิติวรณะ
ราคาต่าสุด
บ.บอส คอมพิวเทค แอนด์ เซอร์
บ.บอส
วิส จก.
คอมพิวเทค แอนด์ เซอร์วิสราคาต
จก. ่าสุด
บริ ษทั สิริสินกรุ๊ ป จากัด บริ ษทั สิริสินกรุ๊ ป จากัด
ราคาต่าสุด
บริ ษทั บ้านสาสุข จากัด บริ ษทั บ้านสาสุข จากัด
ราคาต่าสุด
บริ ษทั เพาเวอร์ โปรดักส์ บริ ษทั เพาเวอร์ โปรดักส์
ราคาต่าสุด
ร้านพรู๊ ฟ
ร้านพรู๊ ฟ
ราคาต่าสุด
สยามพี พี ซี ออโตเมชัน่ สยามพี พี ซี ออโตเมชัน่
ราคาต่าสุด
บริ ษทั สยามกรี นเทค เอ็นจิเนีบริยริษ่ งทั จสยามกรี
ากัด นเทค เอ็นจิเนียริ่ ง จราคาต
ากัด ่าสุด

สฎ 0032.301/1289 ลว ที่ 14/11/2562
สฎ 0032.301/1235 ลว ที่ 02/11/2562
สฎ 0032.301/1234 ลว ที่ 02/11/2562
สฎ 0032.301/1262 ลว ที่ 13/11/2562
สฎ 0032.301/1265 ลว ที่ 13/11/2562
สฎ 0032.301/1216 ลว ที่ 29/10/2562
สฎ 0032.301/1259 ลว ที่ 13/11/2562
สฎ 0032.301/1286 ลว ที่ 14/11/2562
สฎ 0032.301/1159 ลว ที่ 17/10/2562
สฎ 0032.301/1233 ลว ที่ 09/11/2562
สฎ 0032.301/1158 ลว ที่ 17/10/2562
สฎ 0032.301/1226 ลว ที่ 02/11/2562
สฎ 0032.301/1051 ลว ที่ 16/10/2562
สฎ 0032.301/1191 ลว ที่ 25/10/2562
สฎ 0032.301/1113 ลว ที่ 09/10/2562
สฎ0032.301/3002 ลว 01/10/2562
สฎ0032.301 /1169 ลว 22/10/2562
สฎ0032.301/1176 ลว 22/10/2562
สฎ0032.301/1160 ลว 16/10/2562

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
ชื่อหน่ วยงานพัสดุ ฝ่ ายบริหาร
ลาดับที่

งานที่จดั ซื้ อหรื อจัดจ้าง

1 จ้างซ่อมครุ ภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
2 จ้างบริ การเครื่ องถ่ายเอกสาร
3 จ้างบริ การเครื่ องถ่ายเอกสาร
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

จ้างบริ การรักษาความปลอดภัย
ซื้ อวัสดุก่อสร้าง
จัดซื้ อวัสดุก่อสร้าง
จัดซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน
ปรับปรุ งติดตั้งระบบปลัก๊ ไฟ
จัดซื้ อวัสดุสานักงาน
จัดซื้ อวัสดุไฟฟ้ า Time Swich
จัดซื้ อวัสดุงานบ้าน
จัดซื้ อสายชาระ
จัดซื้ อหลอดไฟ 9 W

วงเงินที่จดั ซื้ อ

ราคากลาง

หรื อจัดจ้าง(บาท)

(บาท)

1,897.65
2,500.00
25,000.00
20,415.60
950.00
1,975.00
2,090.00
97,130.00
17,550.00
1,240.00
570.00
620.00
1,090.00

วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

1,897.65 เฉพาะเจาะจง
2,500.00 เฉพาะเจาะจง
25,000.00 เฉพาะเจาะจง
20,415.60
950.00
1,975.00
2,090.00
97,130.00
17,550.00
1,240.00
570.00
620.00
1,090.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

รายชื่ อผูเ้ สนอราคา

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้ อหรื อจ้าง

โดยสรุ ป

หรื อข้อตกลงในการซื้ อหรื อจ้าง

บ.โตโยต้า สุราษฏร์ธานี
หจก เทียนโชค เซอร์วิส
ร้าน เทียนโชค เซอริ วิส
บ.รักษาความปลอดภัย
นักรบเนินทราย
นายวริ นทร์ ผุดเผือก
ร้านสัมพันธ์ ค้าวัสดุ
ร้านกิจจา การไฟฟ้ า
ร้านไลน์ สะเตชัน่
ร้านเทียนโชค เซอร์วิส
ร้านกิจจา การไฟฟ้ า
ร้านสัมพันธ์ ค้าวัสดุ
ร้านสัมพันธ์ ค้าวัสดุ
ร้านกิจจา การไฟฟ้ า

บ.โตโยต้า สุราษฏร์ธานี
หจก เทียนโชค เซอร์วิส
หจก เทียนโชค เซอร์วิส

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

สฎ0032.301/1396 ลว 29/11/2562
สฎ0032.301/1274 ลว 2/11/2562
สฎ0032.301/337 ลว 22/11/2562

บ.รักษาความปลอดภัยนักรบ
เนินทราย
ราคาต่าสุด
นายวริ นทร์ ผุดเผือก
ราคาต่าสุด
ร้านสัมพันธ์ ค้าวัสดุ
ราคาต่าสุด
ร้านกิจจา การไฟฟ้ า
ราคาต่าสุด
ร้านไลน์ สะเตชัน่
ราคาต่าสุด
ร้านเทียนโชค เซอร์วิส
ราคาต่าสุด
ร้านกิจจา การไฟฟ้ า
ราคาต่าสุด
ร้านสัมพันธ์ ค้าวัสดุ
ราคาต่าสุด
ร้านสัมพันธ์ ค้าวัสดุ
ราคาต่าสุด
ร้านกิจจา การไฟฟ้ า
ราคาต่าสุด

สฎ0032.301/3169 ลว 1/11/2562
สฎ0032.301/1379 ลว 27/11/2562
สฎ0032.301/1380 ลว 27/11/2562
สฎ0032.301/1393 ลว 19/11/2562
สฎ0032.301/1293 ลว 14/11/2562
สฎ0032.301/1247 ลว 12/11/2562
สฎ0032.301/1324 ลว 21/11/2562
สฎ0032.301/1317 ลว21/11/2562
สฎ0032.301/1313 ลว 14/11/2562
สฎ0032.301/1333 ลว 21/11/2562

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
ชื่อหน่ วยพัสดุ ฝ่ ายบริหาร
ลาดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรื อจัดจ้ าง(บาท)

(บาท)

วิธีซื้อหรื อจ้ าง

รายชื่ อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

โดยสรุ ป

หรื อข้อตกลงในการซื้อหรื อจ้ าง

ซื้ อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ าดื่ม)
4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เกร็ ดแก้ว กรี น จากัด บริ ษทั เกร็ ดแก้ว กรี น จากัด
ราคาต่าสุด
ซื้ อวัสดุสานักงาน (เลนส์กล้อง)
800.00
800.00 เฉพาะเจาะจง Lens_Camera by Ninefang Lens_Camera by Ninefang
ราคาต่าสุด
ซื้ อวัสดุสานักงาน (ตรายาง)
4,167.65 4,167.65 เฉพาะเจาะจง
ร้านที.พี.ซีร็อกซ์
ร้านที.พี.ซีร็อกซ์
ราคาต่าสุด
จ้างซ่อมครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน (ทีวี)
1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กิตติอิเล็กทรอนิกส์
ร้าน กิตติอิเล็กทรอนิกส์
ราคาต่าสุด
จ้างซ่อมครุ ภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ ทะเบียนรถ ขข-4742
1,897.65
สฎ 1,897.65 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั โตโยต้าสุราษฎร์ธานี บริ ษทั โตโยต้าสุราษฎร์ธานี
ราคาต่าสุด
จ้างเหมาบริ การเครื่ องถ่ายเอกสาร ประจาเดือน2,500.00
พฤศจิกายน 2,500.00
๒๕๖๒ เฉพาะเจาะจง ร้าน เทียนโชค เซอร์วิส
ร้าน เทียนโชค เซอร์วิส
ราคาต่าสุด
ซื้ อวัสดุยานพาหนะ (ยางใน )
130.00
130.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรี ประคองพาณิชย์
ร้านศรี ประคองพาณิชย์
ราคาต่าสุด
ซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน (กล้องถ่ายภาพ) 34,900.00 34,900.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอส พี สตูดิโห้อ ากรุ
งหุ๊ ปน้ ส่วนจากัด เอส พี สตูดิโอ กรุ๊ ป ราคาต่าสุด
จ้างเหมาบริ การเครื่ องปริ้ นเตอร์ ประจาเดือน15,400.00
พฤศจิกายน ๒๕๖๒
15,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เทียนโชค เซอร์วิส
ร้าน เทียนโชค เซอร์วิส
ราคาต่าสุด
จ้างซ่อมครุ ภณ
ั ฑ์การแพทย์ (ล้อ 2 นิ้ว)
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง
บริ ษทั ธนพล ครุ ภณ
ั ฑ์ เวชภัณฑ์บริจากั
ษทั ดธนพล ครุ ภณ
ั ฑ์ เวชภัณฑ์ จากัด ราคาต่าสุด
จ้างซ่อมแซมอาคารชารุ ด
34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายสุชาติ ศรี ปัญญา
นายสุชาติ ศรี ปัญญา
ราคาต่าสุด
จ้างเหมาบริ การซ่อมระบบฟิ วส์แรงสูง และสายส่
5,840.00
งกระแสไฟฟ้
5,840.00
าแรงต่า เฉพาะเจาะจง
นายสุชาติ หมื่นกล้า
นายสุชาติ หมื่นกล้า
ราคาต่าสุด
ซื้ อวัสดุสานักงาน (กระดาษ Thermal ๘๐ x ๘๐8,000.00
mm.)
8,000.00 เฉพาะเจาะจงห้างหุน้ ส่วนจากัด ปิ ยะมาร์เก็ตติห้้งางหุน้ ส่วนจากัด ปิ ยะมาร์เก็ตติ้ง ราคาต่าสุด
จ้างซ่อมครุ ภณ
ั ฑ์การแพทย์ (เครื่ องนึ่งฆ่าเชื้อ13,719.50
จุลินทรี ย)์ 13,719.50 เฉพาะเจาะจง
บริ ษทั นาวิวฒั น์การช่าง (1992)จบริากัษดทั นาวิวฒั น์การช่าง (1992)จากัด ราคาต่าสุด
ซื้ อวัสดุงานบ้านงานครัว (กระดาษห้องน้ าม้ว11,900.00
นใหญ่)
11,900.00 เฉพาะเจาะจงห้างหุน้ ส่วนจากัด ควอลิต้ ีซพั พลาย
ห้างหุน้ ส่วนจากัด ควอลิต้ ีซพั พลาย ราคาต่าสุด
จ้างซ่อมครุ ภณ
ั ฑ์การแพทย์ (ล้อ 2 นิ้ว แกนเกลียว)400
400 เฉพาะเจาะจง
บริ ษทั ธนพล ครุ ภณ
ั ฑ์ เวชภัณฑ์บริจากั
ษทั ดธนพล ครุ ภณ
ั ฑ์ เวชภัณฑ์ จากัด ราคาต่าสุด
ซื้ อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพริ้ น
1,100
1,100 เฉพาะเจาะจง สยามพี.พี.ซี ออโตเมชัน่
สยามพี.พี.ซี ออโตเมชัน่
ราคาต่าสุด
จ้างเหมาบริ การซ่อมระบบฟิ วส์แรงสูง และสายส่
5,840.00
งกระแสไฟฟ้
5,840.00
าแรงต่า โเฉพาะเจาะจง
นายสุชาติ หมื่นกล้า
นายสุชาติ หมื่นกล้า
ราคาต่าสุด
จ้างเหมาบริ การงานซ่อมบารุ งยานพาหนะ 300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจงบริ ษทั ฟี เออร์ คอร์เปอร์เรชัน่ จากั
บริดษทั ฟี เออร์ คอร์เปอร์เรชัน่ จากัด ราคาต่าสุด

สฎ 0032.301/1415 ที่ 03/12/2562
สฎ 0032.301/1399 ที่ 29/11/2562
สฎ 0032.301/1414 ที่ 05/12/2562
สฎ 0032.301/1381 ที่ 27/11/2562
สฎ 0032.301/1396 ที่ 29/11/2562
สฎ 0032.301/1274 ที่ 02/11/2562
สฎ 0032.301/1427 ที่ 10/12/2562
สฎ 0032.301/1416 ที่ 03/12/2562
สฎ 0032.301/1278 ที่ 02/11/2562
สฎ 0032.301/1430 ที่ 10/12/2562
สฎ 0032.301/1490 ที่ 18/12/2562
สฎ 0032.301/1489 ที่ 18/12/2562
สฎ 0032.301/1327 ที่ 20/11/2562
สฎ 0032.301/1449 ที่ 13/12/2562
สฎ 0032.301/1299 ที่ 02/11/2562
สฎ 0032.301/1434 ที่ 10/12/2562
สฎ 0032.301/1523 ที่ 20/12/2562
สฎ 0032.301/1489 ที่ 18/12/2562
สฎ 0032.301/1576 ที่ 28/12/2562

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน มกราคม 2563
ชื่อหน่ วยพัสดุ ฝ่ ายบริหาร
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ซื้ อวัสดุสานักงาน (ป้ ายไวนิล)
ฟิ ล์มติดกระจก
ผ้าห่อชุดเครื่ องมือ
จ้างซ่อมเครื่ องนึ่งฆ่าเชื้อ
จ้างซ่อมเครื่ องนึ่งฆ่าเชื้อ
ผ้าห่อชุดเครื่ องมือ
จ้างซ่อมเครื่ องนึ่งฆ่าเชื้อ
จ้างซ่อมเครื่ องนึ่งฆ่าเชื้อ
ซื้ อครื่ องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์
ซื้ อหนังสือมาตรฐานโรงพยาบาล

วงเงินที่จัดซื้อ
หรื อจัดจ้ าง(บาท)

8,500.00
20,700.00
71,450.00
50,272.05
38,520.00
71,450.00
50,272.05
38,520.00
39,900.00
5,000.00

ราคากลาง
(บาท)

8,500.00
20,700.00
71,450.00
50,272.05
38,520.00
71,450.00
50,272.05
38,520.00
39,900.00
5,000.00

วิธีซื้อหรื อจ้ าง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เฉพาะเจาะจง
นายวริ นทร์ ผุดเผือก
นายวริ นทร์ ผุดเผือก
ราคาต่าสุด
เฉพาะเจาะจง
ร้านกูเกิ้ลโฆษณา
ร้านกูเกิ้ลโฆษณา
ราคาต่าสุด
เฉพาะเจาะจง
เอส.เอส.คอทตอนไทย คอร์เปอร์เอส.เอส.คอทตอนไทย
เรชัน่
คอร์เปอร์เรชัน่ ราคาต่าสุด
เฉพาะเจาะจง
บริ ษทั นาวิวฒั น์การช่าง (1992)จบริากัษดทั นาวิวฒั น์การช่าง (1992)จากัด ราคาต่าสุด
เฉพาะเจาะจง
บริ ษทั นาวิวฒั น์การช่าง (1992)จบริากัษดทั นาวิวฒั น์การช่าง (1992)จากัด ราคาต่าสุด
เฉพาะเจาะจง
เอส.เอส.คอทตอนไทย คอร์เปอร์เอส.เอส.คอทตอนไทย
เรชัน่
คอร์เปอร์เรชัน่ ราคาต่าสุด
เฉพาะเจาะจง
บริ ษทั นาวิวฒั น์การช่าง (1992)จบริากัษดทั นาวิวฒั น์การช่าง (1992)จากัด ราคาต่าสุด
เฉพาะเจาะจง
บริ ษทั นาวิวฒั น์การช่าง (1992)จบริากัษดทั นาวิวฒั น์การช่าง (1992)จากัด ราคาต่าสุด
เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ไอทีอพั เดท จากัด
บริ ษทั ไอทีอพั เดท จากัด
ราคาต่าสุด
เฉพาะเจาะจง
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สถาบัน(องค์
รับรองคุ
การมหาชน)
ณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ราคาต่าสุด

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรื อข้อตกลงในการซื้อหรื อจ้ าง

สฎ 0032.301/217 ที่ 27/01/2563
สฎ 0032.301/070 ที่ 08/01/2563
สฎ 0032.301/203 ที่ 20/01/2563
สฎ 0032.301/224 ที่ 28/01/2563
สฎ 0032.301/219 ที่ 27/01/2563
สฎ 0032.301/203 ที่ 21/01/2563
สฎ 0032.301/224 ที่ 29/01/2563
สฎ 0032.301/219 ที่ 28/01/2563
สฎ 0032.301/022 ที่ 07/01/2563
สฎ 0032.301/208 ที่ 28/01/2563

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ชื่อหน่ วยพัสดุ ฝ่ ายบริหาร
ลาดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรื อจัดจ้ าง(บาท)

จ้างรติดตั้งวางระบบยูนิต
ซื้ อวัสดุก่อสร้าง (กาว ,สายชาระ)
ซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน
ซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จ้างซ่อมครุ ภณ
ั ฑ์การแพทย์
ซื้ อวัสดุก่อสร้าง (กาวยาง,ท่อPVC)
ซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน
ซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ซื้ อกล่องพลาสติกฝาล็อค
ซื้ อวัสดุยานพาหนะ (ยางใน )
ซื้ อวัสดุสานักงาน
จ้างซ่อมครุ ภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จ้างซ่อมครุ ภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
จ้างเหมาปรับปรุ งห้องทันตกรรม
ซื้ อใบเสร็ จต่อเนื่อง
ซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน(เค้าเตอร์ )
จ้างซ่อมเครื่ องปรับอากาศ
จ้างซ่อมครุ ภณ
ั ฑ์การแพทย์
ซื้ อวัสดุก่อสร้าง (สายน้ าทิ้ง)

15,000.00
3,044.00
1,090.00
10,690.00
6,000.00
3,044.00
1,090.00
10,690.00
2,250.00
13,600.00
900
1,450.00
8,399.50
25,950.00
42,500.00
25,400.00
1,400.00
2,000.00
850

ราคากลาง
(บาท)

15,000.00
3,044.00
1,090.00
10,690.00
6,000.00
3,044.00
1,090.00
10,690.00
2,250.00
13,600.00
900
1,450.00
8,399.50
25,950.00
42,500.00
25,400.00
1,400.00
2,000.00
850

วิธีซื้อหรื อจ้ าง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุ ป

เฉพาะเจาะจง พัฒนี เด็นตอล ซัพพลาย
พัฒนี เด็นตอล ซัพพลาย
ราคาต่าสุด
เฉพาะเจาะจง บริ ษทั สัมพันธ์คา้ วัสดุ จากัด บริ ษทั สัมพันธ์คา้ วัสดุ จากัด ราคาต่าสุด
เฉพาะเจาะจง
กิจจาการไฟฟ้ า
กิจจาการไฟฟ้ า
ราคาต่าสุด
เฉพาะเจาะจง
กิจจาการไฟฟ้ า
กิจจาการไฟฟ้ า
ราคาต่าสุด
เฉพาะเจาะจง
บริ ษทั ธนพล ครุ ภณ
ั ฑ์ เวชภัณฑ์บริจากั
ษทั ดธนพล ครุ ภณ
ั ฑ์ เวชภัณฑ์ จากัด ราคาต่าสุด
เฉพาะเจาะจง บริ ษทั สัมพันธ์คา้ วัสดุ จากัด บริ ษทั สัมพันธ์คา้ วัสดุ จากัด ราคาต่าสุด
เฉพาะเจาะจง
กิจจาการไฟฟ้ า
กิจจาการไฟฟ้ า
ราคาต่าสุด
เฉพาะเจาะจง
กิจจาการไฟฟ้ า
กิจจาการไฟฟ้ า
ราคาต่าสุด
เฉพาะเจาะจง
พรู๊ ป
พรู๊ ป
ราคาต่าสุด
เฉพาะเจาะจงห้างหุน้ ส่วนจากัด ตาขุนยางยนต์ห้างหุน้ ส่วนจากัด ตาขุนยางยนต์ ราคาต่าสุด
เฉพาะเจาะจง ร้านแซม แซม ซีร็อกซ์
ร้านแซม แซม ซีร็อกซ์
ราคาต่าสุด
เฉพาะเจาะจง
กิจจาการไฟฟ้ า
กิจจาการไฟฟ้ า
ราคาต่าสุด
เฉพาะเจาะจง บริ ษทั โตโยต้าสุราษฎร์ธานี บริ ษทั โตโยต้าสุราษฎร์ธานี
ราคาต่าสุด
เฉพาะเจาะจง
อภิวงค์ อลูมิเนียม
อภิวงค์ อลูมิเนียม
ราคาต่าสุด
เฉพาะเจาะจง
โรงพิมพ์เมืองคนดี
โรงพิมพ์เมืองคนดี
ราคาต่าสุด
เฉพาะเจาะจง ประธานเฟอร์นิเจอร์ (1993) ประธานเฟอร์นิเจอร์ (1993)
ราคาต่าสุด
เฉพาะเจาะจง
แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
ราคาต่าสุด
เฉพาะเจาะจงบริ ษทั ธนพล ครุ ภณ
ั ฑ์ เวชภัณฑ์บริ ษทั ธนพล ครุ ภณ
ั ฑ์ เวชภัณฑ์ ราคาต่าสุด
เฉพาะเจาะจง บริ ษทั สัมพันธ์คา้ วัสดุ จากัด บริ ษทั สัมพันธ์คา้ วัสดุ จากัด ราคาต่าสุด

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรื อข้อตกลงในการซื้อหรื อจ้ าง

สฎ 0032.301/290 ที่ 12/02/2563
สฎ 0032.301/277 ที่ 12/02/2563
สฎ 0032.301/273 ที่ 12/02/2563
สฎ 0032.301/270 ที่ 12/02/2563
สฎ 0032.301/238 ที่ 04/02/2563
สฎ 0032.301/277 ที่ 11/02/2563
สฎ 0032.301/273 ที่ 11/02/2563
สฎ 0032.301/270 ที่ 11/02/2563
สฎ 0032.301/253 ที่ 07/02/2563
สฎ 0032.301/264 ที่ 11/02/2563
สฎ 0032.301/267 ที่ 11/02/2563
สฎ 0032.301/344 ที่ 22/02/2563
สฎ 0032.301/308 ที่ 15/02/2563
สฎ 0032.301/304 ที่ 15/02/2563
สฎ 0032.301/297 ที่ 12/02/2563
สฎ 0032.301/394 ที่ 15/02/2563
สฎ 0032.301/373 ที่ 26/02/2563
สฎ 0032.301/288 ที่ 12/02/2563
สฎ 0032.301/259 ที่ 12/02/2563

20
21
22
23

ซื้ อวัสดุก่อสร้าง (สายชาระ)
ซื้ อวัสดุไฟฟ้ า (หน้ากาก ๓ ช่อง)
จ้างซ่อมครุ ภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
ซื้ อวัสดุสานักงาน ( ธงสัญลักษณ์ )

220
1,088.00
4,643.80
840

220
1,088.00
4,643.80
840

เฉพาะเจาะจง บริ ษทั สัมพันธ์คา้ วัสดุ จากัด บริ ษทั สัมพันธ์คา้ วัสดุ จากัด
เฉพาะเจาะจง
กิจจาการไฟฟ้ า
กิจจาการไฟฟ้ า
เฉพาะเจาะจง บริ ษทั โตโยต้าสุราษฎร์ธานี บริ ษทั โตโยต้าสุราษฎร์ธานี
เฉพาะเจาะจง สยามพี.พี.ซี ออโตเมชัน่
สยามพี.พี.ซี ออโตเมชัน่

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

สฎ 0032.301/243 ที่ 13/02/2563
สฎ 0032.301/287 ที่ 12/02/2563
สฎ 0032.301/291 ที่ 14/02/2563
สฎ 0032.301/283 ที่ 15/02/2563

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
ชื่อหน่วยงานกลุ่มการพยาบาล
วันที่ ....5.... เดือน ...พฤศจิกายน..... พ.ศ. 2562
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง(บาท)

(บาท)

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 วัสดุการแพทย์

1,360.00

1,360.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท แสงวิรัตน์ ออกซิเจน จากัดบริษัท แสงวิรัตน์ ออกซิเจน จากัด

ราคาต่าสุด

B62-16859

2 วัสดุการแพทย์

3,161.00

3,161.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท แสงวิรัตน์ ออกซิเจน จากัดบริษัท แสงวิรัตน์ ออกซิเจน จากัด

ราคาต่าสุด

B62-16990

3 วัสดุการแพทย์

1,360.00

1,360.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท แสงวิรัตน์ ออกซิเจน จากัดบริษัท แสงวิรัตน์ ออกซิเจน จากัด

ราคาต่าสุด

B62-16987

4 วัสดุการแพทย์

1,360.00

1,360.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท แสงวิรัตน์ ออกซิเจน จากัดบริษัท แสงวิรัตน์ ออกซิเจน จากัด

ราคาต่าสุด

B62-16986

15,000.00 15,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็นแอนด์พี โกลบอล อินโนเวชั
บริษัท่น เอ็จากั
นแอนด์
ด (สานั
พี กโกลบอล
งานใหญ่อิ) นโนเวชั่น จากัราคาต่
ด (สานัาสุกงานใหญ่
ด
)

B62-16904

5 วัสดุการแพทย์
6 วัสดุการแพทย์

3,942.00

3,942.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท แสงวิรัตน์ ออกซิเจน จากัดบริษัท แสงวิรัตน์ ออกซิเจน จากัด

ราคาต่าสุด

B62-16988

7 วัสดุการแพทย์

3,060.00

3,060.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท แสงวิรัตน์ ออกซิเจน จากัดบริษัท แสงวิรัตน์ ออกซิเจน จากัด

ราคาต่าสุด

B62-16989

28,895.00 28,895.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท พี.ซี. ดรักเซ็นเตอร์ จากัด บริษัท พี.ซี. ดรักเซ็นเตอร์ จากัด

ราคาต่าสุด

B62-17047

8 วัสดุการแพทย์
9 วัสดุการแพทย์

2,300.00

2,300.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค

ราคาต่าสุด

B62-16924

10 วัสดุการแพทย์

2,720.00

2,720.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท แสงวิรัตน์ ออกซิเจน จากัดบริษัท แสงวิรัตน์ ออกซิเจน จากัด

ราคาต่าสุด

B62-17199

11 วัสดุการแพทย์

16,245.00 16,245.00

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัดสินสิริ เมดิเทค (สห้าานังหุก้นงานใหญ่
ส่วนจากั) ดสินสิริ เมดิเทค (สานักงานใหญ่
ราคาต่
) าสุด

B62-16985

12 วัสดุการแพทย์

182,435.00 182,435.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท แจ็คเจียอุตสาหกรรม (ไทย)จ
บริากั
ษัทดแจ็คเจียอุตสาหกรรม (ไทย)จากัด

ราคาต่าสุด

B62-17154

2,300.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค

ราคาต่าสุด

B62-17218

14 วัสดุการแพทย์

22,500.00 22,500.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค

ราคาต่าสุด

B62-172320

15 วัสดุการแพทย์

264,700.00 264,700.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.สินสิริ เมดิเทค (สานักงานใหญ่
หจก.สิ
) นสิริ เมดิเทค (สานักงานใหญ่)

ราคาต่าสุด

B62-17048

16 วัสดุการแพทย์

42,757.20 42,757.20

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จบริากัษดัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จากัด

ราคาต่าสุด

B62-17050

7,490.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จบริากัษดัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จากัด

ราคาต่าสุด

B62-17051

12,097.00 12,097.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท แสงวิรัตน์ ออกซิเจน จากัดบริษัท แสงวิรัตน์ ออกซิเจน จากัด

ราคาต่าสุด

B62-17044

13 วัสดุการแพทย์

17 วัสดุการแพทย์
18 วัสดุการแพทย์

2,300.00

7,490.00

19 วัสดุการแพทย์

37,080.00 37,080.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทคโนเมดิคัล จากัด

บริษัท เทคโนเมดิคัล จากัด

ราคาต่าสุด

B62-17045

20 วัสดุการแพทย์

77,800.00 77,800.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยก๊อส จากัด

บริษัท ไทยก๊อส จากัด

ราคาต่าสุด

B62-17046

21 วัสดุการแพทย์

80,500.00 80,500.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท พี.ซี. ดรักเซ็นเตอร์ จากัด บริษัท พี.ซี. ดรักเซ็นเตอร์ จากัด

ราคาต่าสุด

B62-17049

เฉพาะเจาะจง

หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค

ราคาต่าสุด

B62-17174

22 วัสดุการแพทย์

3,400.00

3,400.00

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
ชื่อหน่วยงานกลุ่มการพยาบาล
วันที่ ...4... เดือน ... ธันวาคม...... พ.ศ. 2562
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง(บาท)

(บาท)

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 วัสดุการแพทย์

103,897.00 103,897.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จบริากัษดัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จากัด

ราคาต่าสุด

B62-17153

2 วัสดุการแพทย์

37,500.00 37,500.00

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ซีเอ็ม เฟอร์นิเจอร์
ห้างหุไม้้นไส่ทยวนจากัด ซีเอ็ม เฟอร์นิเจอร์ ไม้ไทย ราคาต่าสุด

B62-16949

3 วัสดุการแพทย์

18,000.00 18,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็นแอนด์พี โกลบอล อินโนเวชั
บริษัท่น เอ็จากั
นแอนด์
ด (สานั
พี กโกลบอล
งานใหญ่อิ) นโนเวชั่น จากัราคาต่
ด (สานัาสุกงานใหญ่
ด
)

B62-17155

4 วัสดุการแพทย์

32,000.00 32,000.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ปิยะมาร์เก็ตติ้ง

ราคาต่าสุด

B62-17213

8,000.00

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอสพี เมดดิเทคห้างหุ้นส่วนจากัด เอสพี เมดดิเทค

ราคาต่าสุด

B62-17261

6 วัสดุการแพทย์

32,000.00 32,000.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ปิยะมาร์เก็ตติ้ง

หจก.ปิยะมาร์เก็ตติ้ง

ราคาต่าสุด

B62-17264

7 วัสดุการแพทย์

16,000.00 16,000.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ปิยะมาร์เก็ตติ้ง

หจก.ปิยะมาร์เก็ตติ้ง

ราคาต่าสุด

B62-17265

8 วัสดุการแพทย์

18,897.00 18,897.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท แสงวิรัตน์ ออกซิเจน จากัดบริษัท แสงวิรัตน์ ออกซิเจน จากัด

ราคาต่าสุด

B62-17295

5 วัสดุการแพทย์

8,000.00

หจก.ปิยะมาร์เก็ตติ้ง

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
ชื่อหน่วยงานกลุ่มการพยาบาล
วันที่ ....3.... เดือน …มกราคม..... พ.ศ. 2563
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง(บาท)

(บาท)

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 วัสดุการแพทย์

38,948.00 38,948.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จบริากัษดัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จากัด

ราคาต่าสุด

B62-17410

2 วัสดุการแพทย์

15,893.20 15,893.20

เฉพาะเจาะจง

บริษัท พี.ซี. ดรักเซ็นเตอร์ จากัด บริษัท พี.ซี. ดรักเซ็นเตอร์ จากัด

ราคาต่าสุด

B62-17411

3 วัสดุการแพทย์

2,920.00

2,920.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท พี.ซี. ดรักเซ็นเตอร์ จากัด บริษัท พี.ซี. ดรักเซ็นเตอร์ จากัด

ราคาต่าสุด

B62-17413

4 วัสดุการแพทย์

8,515.00

8,515.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์ดับเบิ้ลยู อินเตอร์เทรดดิ
บริ้งษจัทากัอาร์
ด ดับเบิ้ลยู อินเตอร์เทรดดิ้ง จากัด ราคาต่าสุด

B62-17414

5 วัสดุการแพทย์

4,015.00

4,015.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์ดับเบิ้ลยู อินเตอร์เทรดดิ
บริ้งษจัทากัอาร์
ด ดับเบิ้ลยู อินเตอร์เทรดดิ้ง จากัด ราคาต่าสุด

B62-17416

29,700.00 29,700.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยก๊อส จากัด

บริษัท ไทยก๊อส จากัด

ราคาต่าสุด

B62-17430

9,600.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไบโอคอททอน จากัด

บริษัท ไบโอคอททอน จากัด

ราคาต่าสุด

B62-17431

8 วัสดุการแพทย์

12,600.00 12,600.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอม เบส พลัส จากัด

บริษัท แอม เบส พลัส จากัด

ราคาต่าสุด

B62-17432

9 วัสดุการแพทย์

18,280.00 18,280.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์ดับเบิ้ลยู อินเตอร์เทรดดิ
บริ้งษจัทากัอาร์
ด ดับเบิ้ลยู อินเตอร์เทรดดิ้ง จากัด ราคาต่าสุด

B62-17438

ราคาต่าสุด

B63-17462

ราคาต่าสุด

B63-17498

6 วัสดุการแพทย์
7 วัสดุการแพทย์

9,600.00

10 วัสดุการแพทย์

1,000.00

1,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอม เบส พลัส จากัด

บริษัท แอม เบส พลัส จากัด

11 วัสดุการแพทย์

1,416.00

1,416.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท พี.ซี. ดรักเซ็นเตอร์ จากัด บริษัท พี.ซี. ดรักเซ็นเตอร์ จากัด

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
ชื่อหน่วยงานกลุ่มการพยาบาล
วันที่ ....5.... เดือน ...กุมภาพันธ์..... พ.ศ. 2563
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง(บาท)

(บาท)

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 วัสดุการแพทย์

8,926.00

8,926.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท แสงวิรัตน์ ออกซิเจน จากัดบริษัท แสงวิรัตน์ ออกซิเจน จากัด

ราคาต่าสุด

B63-17539

2 วัสดุการแพทย์

9,630.00

9,630.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)จ
บริากั
ษัทดแจ๊
(มหาชน)
กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)จากัด (มหาชน)
ราคาต่าสุด

B63-17499

3 วัสดุการแพทย์

15,000.00 15,000.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค

ราคาต่าสุด

B63-17500

4 วัสดุการแพทย์

13,000.00 13,000.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค

ราคาต่าสุด

B63-17501

5 วัสดุการแพทย์

20,750.00 20,750.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท 9 ดี ออมนิเทค จากัด (สานับริกษงานใหญ่
ัท 9 ดี )ออมนิเทค จากัด (สานักงานใหญ่ร) าคาต่าสุด

B63-17629

6 วัสดุการแพทย์

19,687.00 19,687.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท แสงวิรัตน์ ออกซิเจน จากัดบริษัท แสงวิรัตน์ ออกซิเจน จากัด

B63-17703

ราคาต่าสุด

แบบ สขร.1

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างปี งบประมาณ 2563
งานเทคนิคการแพทย์
วันที่ 1 ธันวาคม 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563
ลาดับที่

งานที่จดั ซื้อหรื อจัดจ้าง

วงเงินที่จดั ซื้อ
หรื อจัดจ้าง(บาท)

ราคากลาง

วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

(บาท)

รายชื่ อผูเ้ สนอราคา

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้ อหรื อจ้าง

โดยสรุ ป

หรื อข้อตกลงในการซื้ อหรื อจ้าง

เดือน พฤศจิกายน 2562
1

Methamphetamine Cassette

6,420.00

2

น้ านาตรวจวิเคราะห์ดา้ นเคมีคลินิก

3

น้ านาตรวจวิเคราะห์ดา้ นเคมีคลินิก

4

HBs Ag Cassette
Hematocrit Red

เฉพาะเจาะจง

องค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรม

จัดซื้ อร่ วม

สฎ 0032.303/D62-17373 ลว 14 /11/ 2562

82324.25

เฉพาะเจาะจง

บริ ษทั เอ.เค.เบอร์ รี่ จากัด

บริ ษทั เอ.เค.เบอร์ รี่ จากัด

จัดซื้ อร่ วม

สฎ 0032.303/D62-17378 ลว 18 /11/ 2562

86744.50

เฉพาะเจาะจง

บริ ษทั เอ.เค.เบอร์ รี่ จากัด

บริ ษทั เอ.เค.เบอร์ รี่ จากัด

จัดซื้ อร่ วม

สฎ 0032.303/D62-17391 ลว 18 /11/ 2562

หจก.บางกอก ไซแอนติฟิค ซัพพลาย
หจก.บางกอก ไซแอนติฟิค ซัพพลาย จัดซื้ อร่ วม

สฎ 0032.303/D62-17355 ลว 18 /11/ 2562

4540.00

321.00

560.00
580.00

เฉพาะเจาะจง

เดือน ธันวาคม 2562
1

calibrate Biological Safety Cabinet (Class ll)

4280.00

4280.00

เฉพาเจาะจง

บริ ษทั ไบโอ พลัส เมดิคอล จากัดบริ ษทั ไบโอ พลัส เมดิคอล จากัด

เป็ นราคาที่ซ้ื อหลังสุสฎ
ด 0032.303/D63-17476 ลว 2 /12/ 2562
ภายใน 2ปี งบประมาณ

2

Urine Container

2600.00

1300.00

เฉพาะเจาะจง

บริ ษทั ทรู ไบโอเมดิคอล จากัด บริ ษทั ทรู ไบโอเมดิคอล จากัด

จัดซื้ อร่ วม

สฎ 0032.303/D62-17394 ลว 6 /12/ 2562

3

EDTA K3 Tube

3360.00

168.00

เฉพาะเจาะจง

บริ ษทั แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จบริากัษดทั แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จากัด จัดซื้ อร่ วม

สฎ 0032.303/D62-17395 ลว 6 /12/ 2562

4

ชุดตรวจน้ าตาลในเลือด

31,500.00

210.00

เฉพาะเจาะจง

บริ ษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จบริากัษดทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จากัด จัดซื้ อร่ วม

สฎ 0032.303/D62-17415 ลว 6 /12/ 2562

5

น้ านาตรวจวิเคราะห์ดา้ นเคมีคลินิก

48078.88

เฉพาะเจาะจง

บริ ษทั เอ.เค.เบอร์ รี่ จากัด

จัดซื้ อร่ วม

สฎ 0032.303/D63-17618 ลว 12 /12/ 2562

6

Serodia HIV

7,700.00

เฉพาะเจาะจง

บริ ษทั คอมเมอร์ เชี ยล ซายส์ จากับด ริ ษทั คอมเมอร์เชี ยล ซายส์ จากัด

จัดซื้ อร่ วม

สฎ 0032.303/D62-17439ลว 12 /12/ 2562

7

RPR Test Kit
Syphilis strip (TPHA)

7700.00

บริ ษทั เอ.เค.เบอร์ รี่ จากัด

1600.00
3,400.00

800.00

เฉพาะเจาะจง
หจก.บางกอก ไซแอนติฟิค ซัพพลายหจก.บางกอก ไซแอนติฟิค ซัพพลาย

3,400.00
1000.00

Anti-HBs
8

น้ านาตรวจวิเคราะห์ดา้ นเคมีคลินิก

เฉพาะเจาะจง

75,607.25

หจก.บางกอก ไซแอนติฟิค ซัพพลายหจก.บางกอก ไซแอนติฟิค ซัพพลาย จัดซื้ อร่ วม

สฎ 0032.303/D62-17412 ลว 12 /12/ 2562

เฉพาะเจาะจง

บริ ษทั เอ.เค.เบอร์ รี่ จากัด

บริ ษทั เอ.เค.เบอร์ รี่ จากัด

จัดซื้ อร่ วม

สฎ 0032.303/D63-17617 ลว 12/12/ 2562

เดือน มกราคม 2563
1

น้ านาตรวจวิเคราะห์ดา้ นเคมีคลินิก

42136.57

เฉพาะเจาะจง

บริ ษทั เอ.เค.เบอร์ รี่ จากัด

บริ ษทั เอ.เค.เบอร์ รี่ จากัด

จัดซื้ อร่ วม

สฎ 0032.303/D63-17746 ลว 9 /1/ 2563

2

น้ านาตรวจวิเคราะห์ดา้ นเคมีคลินิก

78624.50

เฉพาะเจาะจง

บริ ษทั เอ.เค.เบอร์ รี่ จากัด

บริ ษทั เอ.เค.เบอร์ รี่ จากัด

จัดซื้ อร่ วม

สฎ 0032.303/D63-17761 ลว 9/1/ 2563

3

เข็มเจาะเลือดปลายนิ้ว

4

Microalbumin Strip Test

5000.00

500.00

เฉพาะเจาะจง

บริ ษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จบริากัษดทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จากัด จัดซื้ อร่ วม

17655.00

1765.50

เฉพาะเจาะจง

บริ ษทั ซิ ลลิค ฟาร์ มา จากัด

บริ ษทั ซิ ลลิค ฟาร์ มา จากัด

สฎ 0032.303/D63-17680 ลว 14/1/ 2563

เป็ นราคาที่ซ้ื อหลังสุสฎ
ด 0032.303/D63-17698 ลว 14 /1/ 2563
ภายใน 2ปี งบประมาณ

5

ชุดตรวจน้ าตาลในเลือด

3750.00

187.50

เฉพาะเจาะจง

บริ ษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จบริากัษดทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จากัด จัดซื้ อร่ วม

สฎ 0032.303/D63-17743 ลว 14 /1/ 2563

เดือน กุมภาพันธ์ 2563
1

Leptospirosis IgM/IgG
Scrub Typhus IgG/IgM

2

Pregnancy Test
Stool Occult Blood

3

Serum Tube

4

Anti-HIV Screening

10800.00
3900.00

5400.00
5400.00
400.00
950.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

เป็ นราคาที่ซ้ื อหลังสุ ด
บริ ษทั วินนิ่ ง ซัพพลาย(นครศรี ) จากัดบริ ษทั วินนิ่ ง ซัพพลาย(นครศรี ) จากัด ภายใน 2ปี งบประมาณ
สฎ 0032.303/D63-17863 ลว 12 /2/2563
หจก.บางกอก ไซแอนติฟิค ซัพพลาย
หจก.บางกอก ไซแอนติฟิค ซัพพลาย จัดซื้ อร่ วม

สฎ 0032.303/D63-17870 ลว 12 /2/ 2563

3360.00

168.00

เฉพาะเจาะจง

บริ ษทั แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จบริากัษดทั แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จากัด จัดซื้ อร่ วม

สฎ 0032.303/D63-17875 ลว 13 /2/ 2563

22000.00

11000.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.บางกอก ไซแอนติฟิค ซัพพลาย
หจก.บางกอก ไซแอนติฟิค ซัพพลาย จัดซื้ อร่ วม

สฎ 0032.303/D63-17868 ลว 13 /2/ 2563

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
ชื่อหน่ วยงานทันตกรรม
ลาดับที่
7

งานที่จดั ซื้อหรื อจัดจ้าง
FUJI VII (7) 1-1 Pkg-PINK

วงเงินที่จดั ซื้อ

ราคากลาง

หรื อจัดจ้าง(บาท)

(บาท)

3,800.00

1,900.00

วิธีซ้ื อหรื อจ้าง
เฉพาะเจาะจง

รายชื่ อผูเ้ สนอราคา

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้ อหรื อจ้าง

โดยสรุ ป

หรื อข้อตกลงในการซื้ อหรื อจ้าง

บริ ษทั แอคคอร์ ด คอร์ ปอร์เรชัน่ บริ
จากัษดทั แอคคอร์ ด คอร์ ปอร์ เรชัน่ จากัด เป็ นราคาที่ซ้ื อหลังสุสฎ.0032.302/016C62-17067
ด
ลว 24/10/ 2562
ภายใน 2ปี งบประมาณ

8

ค่าทาฟันปลอม

358.45

358.45

เฉพาะเจาะจง

ไชยา-อารี ย ์ เด็นตัล แลป

ไชยา-อารี ย ์ เด็นตัล แลป

คุณรุ่ งโรจน์ สุลเม็ด
9

ค่าทาฟันปลอม

ภายใน 2 ปี งบประมาณ
2,546.60

2,546.60

เฉพาะเจาะจง

ไชยา-อารี ย ์ เด็นตัล แลป

ไชยา-อารี ย ์ เด็นตัล แลป

คุณวิลยั สวนแก้ว
10 ค่าทาฟันปลอม

532.86

532.86

เฉพาะเจาะจง

ไชยา-อารี ย ์ เด็นตัล แลป

ไชยา-อารี ย ์ เด็นตัล แลป

330.63

330.63

เฉพาะเจาะจง

ไชยา-อารี ย ์ เด็นตัล แลป

ไชยา-อารี ย ์ เด็นตัล แลป

2,232.02

2,232.02

เฉพาะเจาะจง

ไชยา-อารี ย ์ เด็นตัล แลป

ไชยา-อารี ย ์ เด็นตัล แลป

465.45

465.45

เฉพาะเจาะจง

วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่

วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่

คุณสุรศักดิ์ สาระนันท์

เป็ นราคาที่ซ้ื อหลังสุสฎ.0032.302/C62-16734
ด
ภายใน 2 ปี งบประมาณ

1,931.35

1,931.35

เฉพาะเจาะจง

วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่

วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่

คุณนุวฒั น์ สุขคีรินทร์
15 ค่าทาฟันปลอม

เป็ นราคาที่ซ้ื อหลังสุสฎ.0032.302/C62-16675
ด
ภายใน 2 ปี งบประมาณ

คุณทิพย์มาศ โรจน์วิเชี ยรรัตน์
14 ค่าทาฟันปลอม

เป็ นราคาที่ซ้ื อหลังสุสฎ.0032.302/C62-16772
ด
ภายใน 2 ปี งบประมาณ

คุณขวัญจิตร วัฒนชัย
13 ค่าทาฟันปลอม

เป็ นราคาที่ซ้ื อหลังสุสฎ.0032.302/C62-16773
ด
ภายใน 2 ปี งบประมาณ

คุณศิริพร นุ่นชื่ น
12 ค่าทาฟันปลอม

เป็ นราคาที่ซ้ื อหลังสุสฎ.0032.302/C62-16397
ด
ภายใน 2 ปี งบประมาณ

คุณยีส่ ุ่น แซ่บ่าง
11 ค่าทาฟันปลอม

เป็ นราคาที่ซ้ื อหลังสุสฎ.0032.302/C62-16625
ด

เป็ นราคาที่ซ้ื อหลังสุสฎ.0032.302/C62-16373
ด
ภายใน 2 ปี งบประมาณ

2,179.59

2,179.59

เฉพาะเจาะจง

วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่

วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่

เป็ นราคาที่ซ้ื อหลังสุสฎ.0032.302/C62-16469
ด
ภายใน 2 ปี งบประมาณ

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
ชื่อหน่ วยงานทันตกรรม
ลาดับที่
1

งานที่จดั ซื้อหรื อจัดจ้าง
7018A3B Z350 XT SYR APAC

วงเงินที่จดั ซื้อ

ราคากลาง

หรื อจัดจ้าง(บาท)

(บาท)

1,647.80

823.90

วิธีซ้ื อหรื อจ้าง
เฉพาะเจาะจง

รายชื่ อผูเ้ สนอราคา

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้ อหรื อจ้าง

โดยสรุ ป

หรื อข้อตกลงในการซื้ อหรื อจ้าง

บริ ษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จบริากัษดทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จากัด เป็ นราคาที่ซ้ื อหลังสุสฎ
ด 0032.302/017C63-17110 ลว 25ตค.2562
ภายใน 2ปี งบประมาณ

2

7018A3.5B Z350 XT SYR APAC

2,471.70

823.9

เฉพาะเจาะจง

บริ ษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จบริากัษดทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จากัด เป็ นราคาที่ซ้ื อหลังสุสฎ
ด 0032.302/017C63-17110 ลว 25ตค.2562
ภายใน 2ปี งบประมาณ

3

CAVIWIPES(posequat pad)

2800

280

เฉพาะเจาะจง

บริ ษทั โพส เฮลท์ แคร์ จากัด

บริ ษทั โพส เฮลท์ แคร์ จากัด

เป็ นราคาที่ซ้ื อหลังสุสฎ
ด 0032.302/035C63-17171 ลว 5 พย.2562
ภายใน 2ปี งบประมาณ

4

DURAPHAT

5,103.90

850.65

เฉพาะเจาะจง

บริ ษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จบริากัษดทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จากัด เป็ นราคาที่ซ้ื อหลังสุสฎ
ด 0032.302/025C62-170170 ลว 25ตค.2562
ภายใน 2ปี งบประมาณ

5

ANTI-MICROBIAL DENTAL STONE

1284

642

เฉพาะเจาะจง

บริ ษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จบริากัษดทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จากัด เป็ นราคาที่ซ้ื อหลังสุสฎ
ด 0032.302/041C63-17202 ลว 7 พย.2562
ภายใน 2ปี งบประมาณ

6

FITTYDENT ADHESIVE CREAM DENTURE898.80
10G

74.90

เฉพาะเจาะจง

บริ ษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จบริากัษดทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จากัด เป็ นราคาที่ซ้ื อหลังสุสฎ
ด 0032.302/041C63-17202 ลว 7 พย.2562
ภายใน 2ปี งบประมาณ

7

ELEVATOR#EL5S

3,000.00

1,500.00

เฉพาะเจาะจง

บริ ษทั แอคคอร์ ด คอร์ ปอร์เรชัน่ บริ
จากัษดทั แอคคอร์ ด คอร์ ปอร์ เรชัน่ จากัด เป็ นราคาที่ซ้ื อหลังสุสฎ
ด 0032.302/046C63-17204 ลว 20 พย.2562
ภายใน 2ปี งบประมาณ

8

LUXATING ELEVATOR 4MM,CURVED,BLACKLING#EL4CX
3,400.00
1,700.00

เฉพาะเจาะจง

บริ ษทั แอคคอร์ ด คอร์ ปอร์เรชัน่ บริ
จากัษดทั แอคคอร์ ด คอร์ ปอร์ เรชัน่ จากัด เป็ นราคาที่ซ้ื อหลังสุสฎ
ด 0032.302/046C63-17204 ลว 20 พย.2562
ภายใน 2ปี งบประมาณ

9

INTERPROXIMAL CARVER

2,000.00

1,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริ ษทั แอคคอร์ ด คอร์ ปอร์เรชัน่ บริ
จากัษดทั แอคคอร์ ด คอร์ ปอร์ เรชัน่ จากัด เป็ นราคาที่ซ้ื อหลังสุสฎ
ด 0032.302/046C63-17204 ลว 20 พย.2562
ภายใน 2ปี งบประมาณ

10 Rubber Dam Frame 4x4

660

660

เฉพาะเจาะจง

บริ ษทั แอคคอร์ ด คอร์ ปอร์เรชัน่ บริ
จากัษดทั แอคคอร์ ด คอร์ ปอร์ เรชัน่ จากัด เป็ นราคาที่ซ้ื อหลังสุสฎ
ด 0032.302/046C63-17204 ลว 20 พย.2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ
11 ยางใส่ MOUTH GAG

300

150

เฉพาะเจาะจง

บริ ษทั เด็นท์-เมท จากัด

บริ ษทั เด็นท์-เมท จากัด

เป็ นราคาที่ซ้ื อหลังสุสฎ
ด 0032.302/044C63-17208ลว 20 พย.2562
ภายใน 2ปี งบประมาณ

12 FINGER PROTECTOR #M

1,100.00

550

เฉพาะเจาะจง

บริ ษทั เด็นท์-เมท จากัด

บริ ษทั เด็นท์-เมท จากัด

เป็ นราคาที่ซ้ื อหลังสุสฎ
ด 0032.302/044C63-17208ลว 20 พย.2562
ภายใน 2ปี งบประมาณ

13 PAPER POINT #M

180.00

60.00

เฉพาะเจาะจง

บริ ษทั เด็นท์-เมท จากัด

บริ ษทั เด็นท์-เมท จากัด

เป็ นราคาที่ซ้ื อหลังสุสฎ
ด 0032.302/044C63-17208ลว 20 พย.2562
ภายใน 2ปี งบประมาณ

14 PAPER POINT#L

180.00

60.00

เฉพาะเจาะจง

บริ ษทั เด็นท์-เมท จากัด

บริ ษทั เด็นท์-เมท จากัด

เป็ นราคาที่ซ้ื อหลังสุสฎ
ด 0032.302/044C63-17208ลว 20 พย.2562
ภายใน 2ปี งบประมาณ

15 ค่าทาฟันปลอม

3,103.00

3,103.00

เฉพาะเจาะจง

วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่

วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่

คุณพรั่ง จิตรพฤกษ์
16 ค่าทาฟันปลอม
คุณAUNG SAN MIN

เป็ นราคาที่ซ้ื อหลังสุสฎ.0032.302/C62-16466
ด
ภายใน 2 ปี งบประมาณ

221.49

221.49

เฉพาะเจาะจง

วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่

วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่

เป็ นราคาที่ซ้ื อหลังสุสฎ.0032.302/C62-16861
ด
ภายใน 2 ปี งบประมาณ

