
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
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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
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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


