
ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำ
ท่ีเสนอ

จ ำนวนเงิน
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

จ ำนวนเงิน เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

1 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำน 108,000.00 108,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงจ ำเริญ เช้ือศิริ 108,000.00 นำงจ ำเริญ เช้ือศิริ 108,000.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง 1/2564

ด้ำนท ำควำมสะอำด และรำคำเหมำะสม ลว. 26 ต.ค. 63

2 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำน 108,000.00 108,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเผ่ำ จันทร์ใส 108,000.00 นำยเผ่ำ จันทร์ใส 108,000.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง 2/2564

ด้ำนยำมรักษำควำมปลอดภัย และรำคำเหมำะสม ลว. 26 ต.ค. 63

3 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำน 108,000.00 108,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวรชำติ เช้ือศิริ 108,000.00 นำยวรชำติ เช้ือศิริ 108,000.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง 3/2564

ด้ำนยำมรักษำควำมปลอดภัย และรำคำเหมำะสม ลว. 26 ต.ค. 63

4 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำน 132,000.00 132,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยจอมขวัญ  ปรีศิริ 132,000.00 นำยจอมขวัญ  ปรีศิริ 132,000.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง 4/2564

ด้ำนขับรถยนต์ และรำคำเหมำะสม ลว. 26 ต.ค. 63

5 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำน 132,000.00 132,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอภิวัฒน์  พันธ์ุช่ืน 132,000.00 นำยอภิวัฒน์  พันธ์ุช่ืน 132,000.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง 5/2564

ด้ำนขับรถยนต์ และรำคำเหมำะสม ลว. 26 ต.ค. 63

6 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,419.26 4,419.26     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท พี.วี.ปิโตรเล่ียม 4,419.26 บริษัท พี.วี.ปิโตรเล่ียม 4,419.26 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง สัญญำ 6/2564

ออยล์ จ ำกัด ออยล์ จ ำกัด และรำคำเหมำะสม ลว. 26 ต.ค. 63

7 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 51,360.00 51,360.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท พิมพ์ครุภัณฑ์ 51,360.00 บริษัท พิมพ์ครุภัณฑ์ 51,360.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง สัญญำ 7/2564

จ ำนวน 2 เคร่ือง จ ำกัด จ ำกัด และรำคำเหมำะสม ลว. 29 ต.ค. 63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจ าเดือน ตุลาคม 2563



ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำ
ท่ีเสนอ

จ ำนวนเงิน
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

จ ำนวนเงิน เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

8 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 21,000.00 20,501.20 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท แอล ที เค 20,501.20 บริษัท แอล ที เค 20,501.20 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 1/2564

จ ำนวน 17 รำยกำร อินเตอร์เทรดด้ิง จ ำกัด อินเตอร์เทรดด้ิง จ ำกัด และรำคำเหมำะสม ลว. 28 ต.ค. 63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจ าเดือน ตุลาคม 2563



ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำ
ท่ีเสนอ

จ ำนวนเงิน
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

จ ำนวนเงิน เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

1 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,026.20 2,026.20     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท พี.วี.ปิโตรเล่ียม 2,026.20 บริษัท พี.วี.ปิโตรเล่ียม 2,026.20 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง สัญญำ 6/2564

ออยล์ จ ำกัด ออยล์ จ ำกัด และรำคำเหมำะสม ลว. 26 ต.ค. 63

2 วัสดุส ำนักงำน 42,000.00 44,078.33 วิธีเฉพำะเจำะจง  บริษัท ฮะเส็งฮวด 41,784.00  บริษัท ฮะเส็งฮวด 41,784.00  เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 2/2564

จ ำนวน 45 รำยกำร  สเตช่ันเนอร่ี จ ำกัด  สเตช่ันเนอร่ี จ ำกัด  และรำคำเหมำะสม ลว. 28 ต.ค. 63

3 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 5,500.00 6,006.33 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 5,500.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 5,500.00  เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 3/2564

จ ำนวน 1 รำยกำร เก้ำหลักเฟอร์นิเจอร์ เก้ำหลักเฟอร์นิเจอร์  และรำคำเหมำะสม ลว. 10 พ.ย. 63

4 วัสดุกำรเกษตร 1,370.00 1,370.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเพียงไพร พันธ์ุไม้ 1,370.00 ร้ำนเพียงไพร พันธ์ุไม้ 1,370.00  เสนอรำยละเอียดถูกต้อง 

จ ำนวน 6 รำยกำร  และรำคำเหมำะสม 

5 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 500.00 510.66 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ จ ำกัด 128.00 บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ จ ำกัด 128.00  เสนอรำยละเอียดถูกต้อง 

จ ำนวน 2 ชุด  และรำคำเหมำะสม 

6 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 1,450.00 1,450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเซฟท์เคมีและบรรจุภัณฑ์ 1,450.00 ร้ำนเซฟท์เคมีและบรรจุภัณฑ์ 1,450.00  เสนอรำยละเอียดถูกต้อง 

จ ำนวน 1 รำยกำร  และรำคำเหมำะสม 

7 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 700.00 666.50 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เจ.เหมืองใหม่ 481.50 ร้ำนพี.เจ.เหมืองใหม่ 481.50  เสนอรำยละเอียดถูกต้อง 

จ ำนวน 1 รำยกำร  และรำคำเหมำะสม 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563



ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำ
ท่ีเสนอ

จ ำนวนเงิน
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

จ ำนวนเงิน เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

1 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 6,560.44 6,560.44     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท พี.วี.ปิโตรเล่ียม 6,560.44 บริษัท พี.วี.ปิโตรเล่ียม 6,560.44 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง สัญญำ 6/2564

ออยล์ จ ำกัด ออยล์ จ ำกัด และรำคำเหมำะสม ลว. 26 ต.ค. 63

2 วัสดุกำรเกษตร 225.50 225.50 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท พี.วี.ปิโตรเล่ียม 225.50 บริษัท พี.วี.ปิโตรเล่ียม 225.50 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง สธ 0721.1.1/756

(น้ ำมันเช้ือเพลิง) ออยล์ จ ำกัด ออยล์ จ ำกัด และรำคำเหมำะสม ลว. 30 ก.ย. 63

3 จ้ำงเหมำบริกำร 2,745.09 2,745.09 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำ อินเตอร์ยนต์ 2,745.09 บริษัท โตโยต้ำ อินเตอร์ยนต์ 2,745.09 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง 4/2563

ซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์รำชกำร ชลบุรี (1999) จ ำกัด ชลบุรี (1999) จ ำกัด และรำคำเหมำะสม ลว. 2 ธ.ค. 63

4 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุง 12,000.00 11,191.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท นงณภัส แอร์ 9,309.00 บริษัท นงณภัส แอร์ 9,309.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง 5/2564

รักษำเคร่ืองปรับอำกำศ เซอร์วิส จ ำกัด เซอร์วิส จ ำกัด และรำคำเหมำะสม ลว. 3 ธ.ค. 63

จ ำนวน 15 เคร่ือง

5 ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 90,000.00 92,048.59 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ไล้ท์เฮ้ำส์ เวิลด์ไวด์ 57,745.76 บริษัท ไล้ท์เฮ้ำส์ เวิลด์ไวด์ 57,745.76 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง สัญญำ 8/2564

จ ำนวน 1 รำยกำร โซลูช่ัน จ ำกัด โซลูช่ัน จ ำกัด และรำคำเหมำะสม ลว. 10 พ.ย. 63

6 จ้ำงเหมำบริกำร 3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ชยุตกำรช่ำง 3,000.00 อู่ชยุตกำรช่ำง 3,000.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง

ซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์รำชกำร และรำคำเหมำะสม

7 จ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำตรำยำง 1,722.70 1722.7 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเสียงศักด์ิบล็อค 1,722.70 ร้ำนเสียงศักด์ิบล็อค 1,722.70 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง

จ ำนวน 17 รำยกำร และรำคำเหมำะสม

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจ าเดือน ธันวาคม 2563



ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำ
ท่ีเสนอ

จ ำนวนเงิน
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

จ ำนวนเงิน เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

1 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,718.44 4,718.66     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท พี.วี.ปิโตรเล่ียม 4,718.44 บริษัท พี.วี.ปิโตรเล่ียม 4,718.44 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง สัญญำ 6/2564

ออยล์ จ ำกัด ออยล์ จ ำกัด และรำคำเหมำะสม ลว. 26 ต.ค. 63

2 จ้ำงเหมำบริกำร 2,110.20 2,110.20 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำ อินเตอร์ยนต์ล 2,110.20 บริษัท โตโยต้ำ อินเตอร์ยนต์ล 2,110.20 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 6/2564

ซ่อมรถยนต์รำชกำร ชลบุรี (1999) จ ำกัด ชลบุรี (1999) จ ำกัด และรำคำเหมำะสม ลว. 7 ธ.ค. 64

นง-2247 ชลบุรี

3 วัสดุส ำนักงำน 2,531.00      2,531.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด 2,531.00     บริษัท ฮะเส็งฮวด 2,531.00     เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 7/2564

จ ำนวน 10 รำยกำร สเตช่ันเนอร่ี จ ำกัด สเตช่ันเนอร่ี จ ำกัด และรำคำเหมำะสม ลว. 21 ม.ค. 64

4 จ้ำงเหมำบริกำร 2,390.00 2,390.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแล็นด์ ดีไซน์ 2390.00 ร้ำนแล็นด์ ดีไซน์ 2,390.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง 8/2564

จัดท ำป้ำยไวนิล และรำคำเหมำะสม ลว. 21 ม.ค. 64

จ ำนวน 3 ป้ำย

5 จ้ำงเหมำบริกำร 3,158.11 3,158.11 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำ อินเตอร์ยนต์ล 3,158.11 บริษัท โตโยต้ำ อินเตอร์ยนต์ล 3,158.11 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง 9/2564

ซ่อมรถยนต์รำชกำร ชลบุรี (1999) จ ำกัด ชลบุรี (1999) จ ำกัด และรำคำเหมำะสม ลว. 28 ม.ค. 64

นง-2247 ชลบุรี

6 จ้ำงเหมำบริกำร 1,400.00 1,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ต้อม รถตู้ วีไอพี จ ำกัด 14,000.00 บริษัท ต้อม รถตู้ วีไอพี จ ำกัด 14,000.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง

ซ่อมเก้ำอ้ีส ำนักงำน และรำคำเหมำะสม

จ ำนวน 3 ตัว

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจ าเดือน มกราคม 2564



ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำ
ท่ีเสนอ

จ ำนวนเงิน
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

จ ำนวนเงิน เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

7 วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 904.15 904.15 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ไลท์ต้ิง สมำร์ท แอนด์ 904.15 หจก.ไลท์ต้ิง สมำร์ท แอนด์ 904.15 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง

จ ำนวน 2 รำยกำร อิเลคตริค (ชลบุรี) อิเลคตริค (ชลบุรี) และรำคำเหมำะสม

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจ าเดือน มกราคม 2564



ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำ
ท่ีเสนอ

จ ำนวนเงิน
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

จ ำนวนเงิน เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,461.28 2,461.28 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท พี.วี.ปิโตรเล่ียม 2,461.28 บริษัท พี.วี.ปิโตรเล่ียม 2,461.28 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง สัญญำ 6/2564

ออยล์ จ ำกัด ออยล์ จ ำกัด และรำคำเหมำะสม ลว. 26 ต.ค. 63

2 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมเคร่ืองมือ 110,000.00 107,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เพำเวอร์เอ็น 107,000.00   บริษัท เพำเวอร์เอ็น 107,000.00    เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง 10/2564

สอบเทียบมำตรฐำน จิเน่ียร่ิง (2003) จ ำกัด จิเน่ียร่ิง (2003) จ ำกัด และรำคำเหมำะสม ลว. 10 ก.พ. 64

3 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 513.60 513.60 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท กิจไพศำล ไลท์ต้ิง 513.60 บริษัท กิจไพศำล ไลท์ต้ิง 513.60 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง

จ ำนวน 1 รำยกำร จ ำกัด จ ำกัด และรำคำเหมำะสม

วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 932.00 932.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเล็กน้อย 932.00 ร้ำนเล็กน้อย 932.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง

4 วัสดุก่อสร้ำง และรำคำเหมำะสม

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564



ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำ
ท่ีเสนอ

จ ำนวนเงิน
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

จ ำนวนเงิน เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,555.74 4,555.74 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท พี.วี.ปิโตรเล่ียม 4,555.74 บริษัท พี.วี.ปิโตรเล่ียม 4,555.74 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง สัญญำ 6/2564

ออยล์ จ ำกัด ออยล์ จ ำกัด และรำคำเหมำะสม ลว. 26 ต.ค. 63

2 จ้ำงเหมำบริกำรติดต้ังวำงท่อ 13,522.00 13,522.00 วิธีเฉพำะเจำะจง กำรประปำส่วนภูมิภำค 13,522.00 กำรประปำส่วนภูมิภำค 13,522.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง 11/2564

ประปำและมำตรวัดน้ ำ สำขำชลบุรี (ช้ันพิเศษ) สำขำชลบุรี (ช้ันพิเศษ) และรำคำเหมำะสม ลว. 11 มี.ค. 64

3 จ้ำงเหมำบริกำรติดต้ัง 14,000.00    13,760.00   วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เจริญชัยชลบุรีก่อสร้ำง 13,664.03     หจก.เจริญชัยชลบุรีก่อสร้ำง 13,664.03      เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง 12/2564

สำยเมนไฟฟ้ำ และรำคำเหมำะสม ลว. 19 มี.ค. 64

4 จ้ำงเหมำบริกำร 4,903.28      4,903.28     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมนิสสัน 4,903.28       บริษัท สยำมนิสสัน 4,903.28        เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง 13/2564

ซ่อมรถยนต์รำชกำร ชลบุรี จ ำกัด ชลบุรี จ ำกัด และรำคำเหมำะสม ลว. 19 มี.ค. 64

งพ-3145 ชลบุรี

5 จ้ำงเหมำบริกำร 2,161.56      2,161.56     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำ อินเตอร์ยนต์ล 2,161.56       บริษัท โตโยต้ำ อินเตอร์ยนต์ล 2,161.56        เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง 14/2564

ซ่อมรถยนต์รำชกำร ชลบุรี (1999) จ ำกัด ชลบุรี (1999) จ ำกัด และรำคำเหมำะสม ลว. 26 มี.ค. 64

นง-4220 ชลบุรี

6 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 3,500.00 3,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนชลบุรีฟอลรีส 3,500.00 ร้ำนชลบุรีฟอลรีส 3,500.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง

และรำคำเหมำะสม

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจ าเดือน มีนาคม 2564



ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำ
ท่ีเสนอ

จ ำนวนเงิน
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

จ ำนวนเงิน เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,577.72 3,577.72 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท พี.วี.ปิโตรเล่ียม 3,577.72 บริษัท พี.วี.ปิโตรเล่ียม 3,577.72 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง สัญญำ 6/2564

ออยล์ จ ำกัด ออยล์ จ ำกัด และรำคำเหมำะสม ลว. 26 ต.ค. 63

2 จ้ำงเหมำบริกำร 5,775.86      5,775.86     วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.มิตซูชลบุรี จ ำกัด 5,775.86       บจก.มิตซูชลบุรี จ ำกัด 5,775.86        เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง 15/2564

ซ่อมรถยนต์รำชกำร และรำคำเหมำะสม ลว. 1 เม.ย 64

งข-4526 ชลบุรี

3 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 620.00 620.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเจริญธรรมสังฆภัณฑ์ 620.00 ร้ำนเจริญธรรมสังฆภัณฑ์ 620.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง

จ ำนวน 2 รำยกำร และรำคำเหมำะสม

4 จ้ำงเหมำบริกำร 300.00 300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแล็นด์ ดีไซน์ 300.00 ร้ำนแล็นด์ ดีไซน์ 300.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง

จัดท ำป้ำยไวนิล จ ำนวน 1 ป้ำย และรำคำเหมำะสม

5 วัสดุกำรวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์45,895,500.00 41,836,456.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท แอนทัน 5,610,451.00 บริษัท แอนทัน 5,610,451.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 17/2564

จ ำนวน 6 รำยกำร เมดิซำยเอนซ์ จ ำกัด เมดิซำยเอนซ์ จ ำกัด และรำคำเหมำะสม ลว. 23 เม.ย. 64

วัสดุกำรวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์45,895,500.00 41,836,456.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เพำเวอร์เอ็นจิเนียร่ิง 25,880,555.00 บริษัท เพำเวอร์เอ็นจิเนียร่ิง 25,880,555.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 18/2564

จ ำนวน 6 รำยกำร (2003) จ ำกัด (2003) จ ำกัด และรำคำเหมำะสม ลว. 23 เม.ย. 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจ าเดือน เมษายน 2564



ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำ
ท่ีเสนอ

จ ำนวนเงิน
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

จ ำนวนเงิน เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

วัสดุกำรวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์45,895,500.00 41,836,456.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ไทม์ เมดิคอล 1,964,700.00 บริษัท ไทม์ เมดิคอล 1,964,700.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 19/2564

จ ำนวน 6 รำยกำร เซ็นเตอร์ จ ำกัด เซ็นเตอร์ จ ำกัด และรำคำเหมำะสม ลว. 23 เม.ย. 64

วัสดุกำรวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์45,895,500.00 41,836,456.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อินฟำร์เทค จ ำกัด ๖,๒๑๒,๗๐๐ บริษัท อินฟำร์เทค จ ำกัด ๖,๒๑๒,๗๐๐ เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 20/2564

จ ำนวน 6 รำยกำร และรำคำเหมำะสม ลว. 23 เม.ย. 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจ าเดือน เมษายน 2564



ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำ
ท่ีเสนอ

จ ำนวนเงิน
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

จ ำนวนเงิน เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,072.36 5,072.36 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท พี.วี.ปิโตรเล่ียม 5,072.36 บริษัท พี.วี.ปิโตรเล่ียม 5,072.36 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง สัญญำ 6/2564

ออยล์ จ ำกัด ออยล์ จ ำกัด และรำคำเหมำะสม ลว. 26 ต.ค. 63

2 วัสดุกำรเกษตร 271.50 271.50 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท พี.วี.ปิโตรเล่ียม 271.50 บริษัท พี.วี.ปิโตรเล่ียม 271.50 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง สธ 0721.1.1/756

(น้ ำมันเช้ือเพลิง) ออยล์ จ ำกัด ออยล์ จ ำกัด และรำคำเหมำะสม ลว. 30 ก.ย. 63

3 จ้ำงเหมำบริกำรเทหิน 43,100.00    43,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเกษม โภชนพันธ์ุ 43,000.00     นำยเกษม โภชนพันธ์ุ 43,000.00      เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง 21/2564

ถนนทำงเข้ำอำคำรพักพยำบำล และรำคำเหมำะสม ลว. 3 พ.ค 64

4 จ้ำงเหมำบริกำร 28,000.00    27,500.00   วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมเกรียติ เสำทอง 27,500.00     นำยสมเกรียติ เสำทอง 27,500.00      เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง 26/2564

ร้ือถอนเสำอำกำศวิทยุส่ือสำร และรำคำเหมำะสม ลว. 21 พ.ค 64

5 วัสดุไฟฟ้ำ 15,000.00    14,630.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบูรพำทรอนิกส์ 14,630.00     ร้ำนบูรพำทรอนิกส์ 14,630.00      เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 25/2564

จ ำนวน 18 รำยกำร และรำคำเหมำะสม ลว. 19 พ.ค 64

6 วัสดุกำรเกษตร 1,112.80      1,112.80     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สหชัยบ้ำนสวน 1,112.80       บริษัท สหชัยบ้ำนสวน 1,112.80        เสนอรำยละเอียดถูกต้อง

จ ำนวน 3 รำยกำร (1999) จ ำกัด (1999) จ ำกัด และรำคำเหมำะสม

7 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 4,003.00      2353.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ 2353.00 บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ 2353.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง

จ ำนวน 8 รำยกำร จ ำกัด (มหำชน) จ ำกัด (มหำชน) และรำคำเหมำะสม

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564



ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำ
ท่ีเสนอ

จ ำนวนเงิน
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

จ ำนวนเงิน เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

8 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 4,003.00      1,650.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเล็กน้อย 1,650.00       ร้ำนเล็กน้อย 1,650.00        เสนอรำยละเอียดถูกต้อง

จ ำนวน 1 รำยกำร และรำคำเหมำะสม

9 จ้ำงเหมำบริกำร 4,003.00      150.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแล็นด์ ดีไซน์ 150.00 ร้ำนแล็นด์ ดีไซน์ 150.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง

จัดท ำป้ำยไวนิล จ ำนวน 1 ป้ำย และรำคำเหมำะสม

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564



ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำ
ท่ีเสนอ

จ ำนวนเงิน
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

จ ำนวนเงิน เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,382.04 2,382.04 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท พี.วี.ปิโตรเล่ียม 2,382.04 บริษัท พี.วี.ปิโตรเล่ียม 2,382.04 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง สัญญำ 6/2564

ออยล์ จ ำกัด ออยล์ จ ำกัด และรำคำเหมำะสม ลว. 26 ต.ค. 63

2 จ้ำงเหมำบริกำร 27,000.00    26,200.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบำงแสนกำรพิมพ์ 26,200.00     ร้ำนบำงแสนกำรพิมพ์ 26,200.00      เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง 27/2564

จัดท ำคู่มือ จ ำนวน 400 เล่ม และรำคำเหมำะสม ลว. 11 มิ.ย. 64

3 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 11,000.00    11,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท บุญยำง จ ำกัด 11,000.00     บริษัท บุญยำง จ ำกัด 11,000.00      เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง 32/2564

จ ำนวน 1 รำยกำร และรำคำเหมำะสม ลว. 14 มิ.ย. 64

4 วัสดุส ำนักงำน 1,400.00      1,400.00     วิธีเฉพำะเจำะจง  บริษัท ฮะเส็งฮวด 1,400.00        บริษัท ฮะเส็งฮวด 1,400.00        เสนอรำยละเอียดถูกต้อง

จ ำนวน 1 รำยกำร  สเตช่ันเนอร่ี จ ำกัด  สเตช่ันเนอร่ี จ ำกัด และรำคำเหมำะสม

5 วัสดุกำรเกษตร 2,930.20      1,112.80     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเล็กน้อย 940.00          ร้ำนเล็กน้อย 940.00           เสนอรำยละเอียดถูกต้อง

จ ำนวน 10 รำยกำร และรำคำเหมำะสม

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สหชัยบ้ำนสวน 1,990.20 บริษัท สหชัยบ้ำนสวน 1,990.20 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง

(1999) จ ำกัด (1999) จ ำกัด และรำคำเหมำะสม

6 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 845.30 845.30 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท บูรพำยนต์ จ ำกัด 845.30 บริษัท บูรพำยนต์ จ ำกัด 845.30 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง

จ ำนวน 1 รำยกำร และรำคำเหมำะสม

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจ าเดือน มิถุนายน 2564



ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำ
ท่ีเสนอ

จ ำนวนเงิน
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

จ ำนวนเงิน เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

7 วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 9,465.25      9,465.25     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ 1,412.00       บริษัท โฮม โปรดักส์ 1,412.00        เสนอรำยละเอียดถูกต้อง

จ ำนวน 36 รำยกำร เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) และรำคำเหมำะสม

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท กิจไพศำล 673.03          บริษัท กิจไพศำล 673.03           เสนอรำยละเอียดถูกต้อง

ไลท์ต้ิง จ ำกัด ไลท์ต้ิง จ ำกัด และรำคำเหมำะสม

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ 873.00 บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ 873.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง

จ ำกัด (สำขำชลบุรี) จ ำกัด (สำขำชลบุรี) และรำคำเหมำะสม

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม โกลบอลเฮ้ำส์ 6,191.00       บริษัท สยำม โกลบอลเฮ้ำส์ 6,191.00        เสนอรำยละเอียดถูกต้อง

จ ำกัด (มหำชน) สำขำชลบุรี จ ำกัด (มหำชน) สำขำชลบุรี และรำคำเหมำะสม

8 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 235.40 235.40 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท บูรพำยนต์ จ ำกัด 235.40 บริษัท บูรพำยนต์ จ ำกัด 235.40 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง

จ ำนวน 1 รำยกำร และรำคำเหมำะสม

9 จ้ำงเหมำบริกำร 1,200.00      1,200.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเกษม โภชนพันธ์ุ 1,200.00       นำยเกษม โภชนพันธ์ุ 1,200.00        เสนอรำยละเอียดถูกต้อง

ซ่อมแซมหลังคำอำคำรมำตรฐำน และรำคำเหมำะสม

วิศวกรรมกำรแพทย์

10 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 759.70 759.70 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท บูรพำยนต์ จ ำกัด 759.70 บริษัท บูรพำยนต์ จ ำกัด 759.70 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง
จ ำนวน 1 รำยกำร และรำคำเหมำะสม

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจ าเดือน มิถุนายน 2564



ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำ
ท่ีเสนอ

จ ำนวนเงิน
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

จ ำนวนเงิน เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

11 จัดซ้ือจัดจ้ำง 1,760.00 1,760.00 วิธีเฉพำะเจำะจง  บริษัท ฮะเส็งฮวด 660.00  บริษัท ฮะเส็งฮวด 660.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง

จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน  สเตช่ันเนอร่ี จ ำกัด  สเตช่ันเนอร่ี จ ำกัด และรำคำเหมำะสม

จัดท ำป้ำยไวนิล

วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแล็นด์ ดีไซน์ 1,100.00       ร้ำนแล็นด์ ดีไซน์ 1,100.00        เสนอรำยละเอียดถูกต้อง

และรำคำเหมำะสม

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจ าเดือน มิถุนายน 2564



ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำ
ท่ีเสนอ

จ ำนวนเงิน
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

จ ำนวนเงิน เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,200.24 3,200.24 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท พี.วี.ปิโตรเล่ียม 3,200.24 บริษัท พี.วี.ปิโตรเล่ียม 3,200.24 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง สัญญำ 6/2564

ออยล์ จ ำกัด ออยล์ จ ำกัด และรำคำเหมำะสม ลว. 26 ต.ค. 63

2 วัสดุกำรเกษตร 288.50 288.50 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท พี.วี.ปิโตรเล่ียม 288.50 บริษัท พี.วี.ปิโตรเล่ียม 288.50 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง สธ 0721.1.1/756

(น้ ำมันเช้ือเพลิง) ออยล์ จ ำกัด ออยล์ จ ำกัด และรำคำเหมำะสม ลว. 30 ก.ย. 63

3 วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำง 13,595.00    13,595.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนชิโนทัยค้ำวัสดุ 13,595.00     ร้ำนชิโนทัยค้ำวัสดุ 13,595.00      เสนอรำยละเอียดถูกต้อง

จ ำนวน 6 รำยกำร และรำคำเหมำะสม

4 จ้ำงเหมำบริกำร 2,700.00      2,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแล็นด์ ดีไซน์ 2,700.00 ร้ำนแล็นด์ ดีไซน์ 2,700.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง

จัดท ำป้ำยไวนิล จ ำนวน 2 ป้ำย และรำคำเหมำะสม

5 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซม 856.00         856.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ต้อม รถตู้ วีไอพี จ ำกัดล 856.00          บริษัท ต้อม รถตู้ วีไอพี จ ำกัดล 856.00           เสนอรำยละเอียดถูกต้อง

ครุภัณฑ์เก้ำอ้ี และรำคำเหมำะสม

6 วัสดุกำรเกษตร 4,950.00      4,950.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนมณีแดงกำร์เด้น 4,950.00       ร้ำนมณีแดงกำร์เด้น 4,950.00        เสนอรำยละเอียดถูกต้อง

จ ำนวน 12 รำยกำร และรำคำเหมำะสม

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2564



ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำ
ท่ีเสนอ

จ ำนวนเงิน
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

จ ำนวนเงิน เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 6,383.92 6,383.92 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท พี.วี.ปิโตรเล่ียม 6,383.92 บริษัท พี.วี.ปิโตรเล่ียม 6,383.92 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง สัญญำ 6/2564

ออยล์ จ ำกัด ออยล์ จ ำกัด และรำคำเหมำะสม ลว. 26 ต.ค. 63

2 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 297.50 297.50 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท พี.วี.ปิโตรเล่ียม 297.50 บริษัท พี.วี.ปิโตรเล่ียม 297.50 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง สัญญำ 6/2564

ออยล์ จ ำกัด ออยล์ จ ำกัด และรำคำเหมำะสม ลว. 26 ต.ค. 63

3 วัสดุคอมพิวเตอร์ 16,660.00    16,660.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมไมโคร 16,660.00 บริษัท สยำมไมโคร 16,660.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 35/2564

จ ำนวน 7 รำยกำร ซอฟท์เทค จ ำกัด ซอฟท์เทค จ ำกัด และรำคำเหมำะสม ลว. 19 ก.ค. 64

4 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุง 2,164.08      2,164.08     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำ อินเตอร์ยนต์ 2,164.08       บริษัท โตโยต้ำ อินเตอร์ยนต์ 2,164.08        เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง 36/2564

รถยนต์รำชกำร นง 7114 ชลบุรี ชลบุรี (1999) จ ำกัด บริษัท โตโยต้ำ อินเตอร์ยนต์ และรำคำเหมำะสม ลว. 29 ก.ค. 64

5 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 44,800.00    44,800.00   วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท บุญยำง จ ำกัด 44,800.00     บริษัท บุญยำง จ ำกัด 44,800.00      เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง 37/2564

จ ำนวน 2 รำยกำร และรำคำเหมำะสม ลว. 29 ก.ค. 64

6 จ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำหนังสือ 30,000.00    27,200.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบำงแสนกำรพิมพ์ 27,200.00     ร้ำนบำงแสนกำรพิมพ์ 27,200.00      เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง 38/2564

จ ำนวน 400 เล่ม และรำคำเหมำะสม ลว. 30 ก.ค. 64

7 วัสดุส ำนักงำน 13,000.00    12,134.00   วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด 12,134.00     บริษัท ฮะเส็งฮวด 12,134.00      เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 39/2564

จ ำนวน 29 รำยกำร สเตช่ันเนอร่ี จ ำกัด สเตช่ันเนอร่ี จ ำกัด และรำคำเหมำะสม ลว. 30 ก.ค. 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจ าเดือน สิงหาคม 2564



ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำ
ท่ีเสนอ

จ ำนวนเงิน
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

จ ำนวนเงิน เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

8 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 11,000.00    10,242.04   วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท แอล ที เค 10,242.04     บริษัท แอล ที เค 10,242.04      เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 40/2564

จ ำนวน 8 รำยกำร อินเตอร์เทรดด้ิง จ ำกัด อินเตอร์เทรดด้ิง จ ำกัด และรำคำเหมำะสม ลว. 2 ส.ค. 64

9 วัสดุคอมพิวเตอร์ 35,000.00    34,220.00   วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ไอทีอินเตอร์เน็ต 34,220.00     หจก.ไอทีอินเตอร์เน็ต 34,220.00      เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 41/2564

จ ำนวน 18 รำยกำร คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ และรำคำเหมำะสม ลว. 3 ส.ค. 64

10 จ้ำงเหมำบริกำรปรับปรุง 19,575.00 19,575.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ไอ ดีไลท์ จ ำกัด 19,575.00 บริษัท ไอ ดีไลท์ จ ำกัด 19,575.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 42/2564

เว็บไซต์ส ำนักำน และรำคำเหมำะสม ลว. 3 ส.ค. 64

11 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมผนัง 10,650.00    10,450.00   วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเกษม โภชนพันธ์ุ 10,450.00     นำยเกษม โภชนพันธ์ุ 10,450.00      เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง 43/2564

และรำคำเหมำะสม ลว. 3 ส.ค. 64

12 วัสดุส ำนักงำน 28,900.00    28,900.00   วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ภัทรมณี สต๊ิกเกอร์ 28,900.00     บริษัท ภัทรมณี สต๊ิกเกอร์ 28,900.00      เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง 44/2564

จ ำนวน 1 รำยกำร แอนด์ ปร้ินท์ จ ำกัด แอนด์ ปร้ินท์ จ ำกัด และรำคำเหมำะสม ลว. 4 ส.ค. 64

13 จ้ำงเหมำบริกำร 11,000.00    11,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนศรีชลสปอร์ต 11,000.00     ร้ำนศรีชลสปอร์ต 11,000.00      เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง 45/2564

จัดท ำโล่รำงวัล และรำคำเหมำะสม ลว. 4 ส.ค. 64

จ ำนวน 10 อัน

14 จ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำหนังสือ 155,101.00    155,101.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบำงแสนกำรพิมพ์ 155,101.00      ร้ำนบำงแสนกำรพิมพ์ 155,101.00      เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง 46/2564
จ ำนวน 2,540 เล่ม และรำคำเหมำะสม ลว. 5 ส.ค. 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจ าเดือน สิงหาคม 2564



ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำ
ท่ีเสนอ

จ ำนวนเงิน
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

จ ำนวนเงิน เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

15 จ้ำงเหมำบริกำรสอบเทียบ 130,000.00    124,120.00   วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เพำเวอร์เอ็นจิเนียร่ิง 124,120.00   บริษัท เพำเวอร์เอ็นจิเนียร่ิง 124,120.00    เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง 47/2564

เคร่ืองมือแพทย์ จ ำนวน 2 รำยกำร (2003) จ ำกัด (2003) จ ำกัด และรำคำเหมำะสม ลว. 6 ส.ค. 64

16 จ้ำงเหมำบริกำรสอบเทียบ 100,800.00    80,765.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท แคลิเบรช่ัน 6,741.00 บริษัท แคลิเบรช่ัน 6,741.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง 29/2564

เคร่ืองมือแพทย์ จ ำนวน 18 รำยกำร แลบอรำทอรี จ ำกัด แลบอรำทอรี จ ำกัด และรำคำเหมำะสม ลว. 15 มิ.ย. 64

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เนช่ันแนล 51,777.30 บริษัท เนช่ันแนล 51,777.30 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง 30/2564

เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ำกัด เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ำกัด และรำคำเหมำะสม ลว. 15 มิ.ย. 64

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โทนัน อำเชีย 12,840.00     บริษัท โทนัน อำเชีย 12,840.00      เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง 31/2564

ออโต้เทค จ ำกัด ออโต้เทค จ ำกัด และรำคำเหมำะสม ลว. 15 มิ.ย. 64

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เอสพี เมโทรโลยี 8,025.00       บริษัท เอสพี เมโทรโลยี 8,025.00        เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง 33/2564

ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จ ำกัด ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จ ำกัด และรำคำเหมำะสม ลว. 15 มิ.ย. 64

17 วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำและวิทยุก่อสร้ำง 1,485.00      1,485.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนพีเอ็นฮำร์ดแวร์ 1,485.00       ร้ำนพีเอ็นฮำร์ดแวร์ 1,485.00        เสนอรำยละเอียดถูกต้อง

จ ำนวน 10 รำยกำร และรำคำเหมำะสม

18 วัสดุส ำนักงำน 1,725.00      1,725.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด 1,725.00 บริษัท ฮะเส็งฮวด 1,725.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง

จ ำนวน 2 รำยกำร สเตช่ันเนอร่ี จ ำกัด สเตช่ันเนอร่ี จ ำกัด และรำคำเหมำะสม

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจ าเดือน สิงหาคม 2564



ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำ
ท่ีเสนอ

จ ำนวนเงิน
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

จ ำนวนเงิน เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

19 จ้ำงเหมำบริกำร 1,200.00 1,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแล็นด์ ดีไซน์ 1,200.00 ร้ำนแล็นด์ ดีไซน์ 1,200.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง

จัดท ำป้ำยไวนิล จ ำนวน 2 ป้ำย และรำคำเหมำะสม

20 วัสดุอุปกรณ์ป้องกันโควิด 1,605.00      1,605.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ลูซิเฟอร์ 1,605.00       บริษัท ลูซิเฟอร์ 1,605.00        เสนอรำยละเอียดถูกต้อง

จ ำนวน 1 รำยกำร เน็ตเวิร์ค จ ำกัด เน็ตเวิร์ค จ ำกัด และรำคำเหมำะสม

ประจ าเดือน สิงหาคม 2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำ
ท่ีเสนอ

จ ำนวนเงิน
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

จ ำนวนเงิน เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 6,383.92 6,383.92 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท พี.วี.ปิโตรเล่ียม 6,383.92 บริษัท พี.วี.ปิโตรเล่ียม 6,383.92 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง สัญญำ 6/2564

ออยล์ จ ำกัด ออยล์ จ ำกัด และรำคำเหมำะสม ลว. 26 ต.ค. 63

2 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 297.50 297.50 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท พี.วี.ปิโตรเล่ียม 297.50 บริษัท พี.วี.ปิโตรเล่ียม 297.50 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง สัญญำ 6/2564

ออยล์ จ ำกัด ออยล์ จ ำกัด และรำคำเหมำะสม ลว. 26 ต.ค. 63

3 วัสดุส ำนักงำน 600.00         600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรักบ้ำน 600.00 ร้ำนรักบ้ำน 600.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง

จ ำนวน 1 รำยกำร และรำคำเหมำะสม

4 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 11,000.00    11,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท บุญยำง จ ำกัด 11,000.00 บริษัท บุญยำง จ ำกัด 11,000           เสนอรำยละเอียดถูกต้อง

จ ำนวน 1 รำยกำร และรำคำเหมำะสม

5 วัสดุไฟฟ้ำ 37,000.00    3,621.95     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ไพศำล ไลท์ต้ิง จ ำกัด 3,621.95 บริษัท ไพศำล ไลท์ต้ิง จ ำกัด 3,621.95        เสนอรำยละเอียดถูกต้อง

จ ำนวน 12 รำยกำร และรำคำเหมำะสม

6 จ้ำงเหมำบริกำร 1,900.00      1,900.00     วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. ไอที อินเตอร์เน็ต 1,900.00       หจก. ไอที อินเตอร์เน็ต 1,900.00        เสนอรำยละเอียดถูกต้อง

ซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์เอกสำร คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ และรำคำเหมำะสม

7 จ้ำงเหมำบริกำร 950.00         950.00        วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. ไอที อินเตอร์เน็ต 950.00 หจก. ไอที อินเตอร์เน็ต 950.00           เสนอรำยละเอียดถูกต้อง

ซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์เอกสำร คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ และรำคำเหมำะสม

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจ าเดือน กันยายน 2564



ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำ
ท่ีเสนอ

จ ำนวนเงิน
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

จ ำนวนเงิน เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

8 วัสดุส ำนักงำน 30,000.00    27,487.00   วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม โกบอล 388.00          บริษัท สยำม โกบอล 388.00           เสนอรำยละเอียดถูกต้อง

จ ำนวน 8 รำยกำร กรุ๊ป จ ำกัด กรุ๊ป จ ำกัด และรำคำเหมำะสม

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด 4,658.00 บริษัท ฮะเส็งฮวด 4,658.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง

สเตช่ันเนอร่ี จ ำกัด สเตช่ันเนอร่ี จ ำกัด และรำคำเหมำะสม

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ดีฟำร์มำชี จ ำกัด 5,000.00       บริษัท ดีฟำร์มำชี จ ำกัด 5,000.00        เสนอรำยละเอียดถูกต้อง

และรำคำเหมำะสม

9 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 18,000.00      17,441.00     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เพำเวอร์ 17,441.00     บริษัท เพำเวอร์ 17,441.00      เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 48/2564

จ ำนวน 3 รำยกำร เอ็นจิเนียร่ิง (2003) จ ำกัด เอ็นจิเนียร่ิง (2003) จ ำกัด และรำคำเหมำะสม ลว. 11 ส.ค. 64

10 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 2,600.00      2,600.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมคิด ศิริประทุม 2,600.00       นำยสมคิด ศิริประทุม 2,600.00        เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 49/2564

และรำคำเหมำะสม ลว. 23 ส.ค. 64

11 จ้ำงเทพ้ืนคอนกรีตบริเวณพ้ืนดิน 23,000.00      23,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเกษม  โภชนพันธ์ุ 23,000.00        นำยเกษม  โภชนพันธ์ุ 23,000.00        เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง 50/2564

ทำงเช่ือมระหว่ำงโรงจอดรถยนต์ และรำคำเหมำะสม ลว. 31 ส.ค. 64

และถนน

12 จ้ำงซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 14,894.40      14,894.40     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท นงณภัส แอร์ 14,894.40        บริษัท นงณภัส แอร์ 14,894.40        เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง 51/2564
เคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน ๑ งำน เซอร์วิส จ ำกัด เซอร์วิส จ ำกัด และรำคำเหมำะสม ลว. 31 ส.ค. 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจ าเดือน กันยายน 2564



ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำ
ท่ีเสนอ

จ ำนวนเงิน
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

จ ำนวนเงิน เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

13 วัสดุส ำนักงำน 12,000.00    11,562.21   วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด 11,562.21 บริษัท ฮะเส็งฮวด 11,562.21      เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 52/2564

จ ำนวน 20 รำยกำร สเตช่ันเนอร่ี จ ำกัด สเตช่ันเนอร่ี จ ำกัด และรำคำเหมำะสม ลว. 9 ก.ย. 64

14 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 11,000.00      11,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท บุญยำง จ ำกัด 11,000.00 บริษัท บุญยำง จ ำกัด 11,000.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 53/2564

จ ำนวน ๑ รำยกำร และรำคำเหมำะสม ลว. 20 ก.ย. 64

15 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์สนับสนุน 17,587,275.00 6,557,670.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เพำเวอร์ 6,557,670.00 บริษัท เพำเวอร์ 6,557,670.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 54/2564

กำรปฏิบัติงำนของ อสม. เอ็นจิเนียร่ิง (2003) จ ำกัด เอ็นจิเนียร่ิง (2003) จ ำกัด และรำคำเหมำะสม ลว. 22 ก.ย. 64

นกำรเฝ้ำระวังโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 1,964,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ไทม์ 1,964,700.00 บริษัท ไทม์ 1,964,700.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 55/2564

เมดิคอล เซ็นเตอร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ และรำคำเหมำะสม ลว. 22 ก.ย. 64

3,292,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สเตอ เน่ จ ำกัด 3,292,200.00 บริษัท สเตอ เน่ จ ำกัด 3,292,200.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 56/2564

และรำคำเหมำะสม ลว. 22 ก.ย. 64

5,464,725.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ไทม์ 5,464,725.00 บริษัท ไทม์ 5,464,725.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 55/2564

เมดิคอล เซ็นเตอร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ และรำคำเหมำะสม ลว. 22 ก.ย. 64

16 จ้ำงเหมำบริกำร 59,363.60    59,363.60   วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เพำเวอร์ 59,363.60     บริษัท เพำเวอร์ 59,363.60      เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง 57/2564

สอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์ เอ็นจิเนียร่ิง (2003) จ ำกัด เอ็นจิเนียร่ิง (2003) จ ำกัด และรำคำเหมำะสม ลว. 28 ก.ย. 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจ าเดือน กันยายน 2564



ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำ
ท่ีเสนอ

จ ำนวนเงิน
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

จ ำนวนเงิน เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

17 จ้ำงเหมำบริกำร 600.00 600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนแล็นด์ ดีไซน์ 600.00 ร้ำนแล็นด์ ดีไซน์ 600.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง 58/2564

จัดท ำป้ำยไวนิล และรำคำเหมำะสม ลว. 28 ก.ย. 64

18 วัสดุกำรเกษตร 2,240.00      2,240.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนสวนแม่ประทุม 2,240.00       ร้ำนบ้ำนสวนแม่ประทุม 2,240.00        เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง 59/2564

จ ำนวน 3 รำยกำร และรำคำเหมำะสม ลว. 28 ก.ย. 64

ประจ าเดือน กันยายน 2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


