
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
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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
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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
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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


