
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
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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
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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
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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


