
ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำ
ท่ีเสนอ

จ ำนวนเงิน
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

จ ำนวนเงิน เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

1 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,899.65 4,899.65 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท พี.วี.ปิโตรเล่ียม 4,899.65 บริษัท พี.วี.ปิโตรเล่ียม 4,899.65 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง สัญญำ 8/2565

ออยล์ จ ำกัด ออยล์ จ ำกัด และรำคำเหมำะสม ลว. 19 ต.ค. 64

2 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 321.50 321.50 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท พี.วี.ปิโตรเล่ียม 321.50 บริษัท พี.วี.ปิโตรเล่ียม 321.50 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง สธ 0721.1.1/611

เคร่ืองตัดหญ้ำ ออยล์ จ ำกัด ออยล์ จ ำกัด และรำคำเหมำะสม ลว. 28 ก.ย. 64

3 จ้ำงเหมำบริกำรสอบเทียบ 59,363.60 59,363.60 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เนช่ันแนล 59,363.60 บริษัท เนช่ันแนล 59,363.60 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง 57/2565

เคร่ืองมือมำตรฐำนกำรแพทย์ เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ำกัด เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ำกัด และรำคำเหมำะสม ลว. 28 ก.ย. 64

จ ำนวน 15 รำยกำร

4 จ้ำงเหมำบริกำร 995.10 995.10 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเสียงศักด์ิบล็อค 995.10 ร้ำนเสียงศักด์ิบล็อค 995.10 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง 11/2565

จัดท ำตรำยำงส ำนักงำน และรำคำเหมำะสม ลว. 2 พ.ย. 64

จ ำนวน 11 อัน

5 จ้ำงซ่อมแซมระบบสุขำภิบำล 4,500.00 4,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเกษม โภชนพันธ์ 4,500.00 นำยเกษม โภชนพันธ์ 4,500.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง 12/2565

จ ำนวน 1 งำน และรำคำเหมำะสม ลว. 2 พ.ย. 64

6 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุง 7,000.00 6,539.96 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท มิตซูชลบุรี จ ำกัด 6,539.96 บริษัท มิตซูชลบุรี จ ำกัด 6,539.96 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง 13/2565

รถยนต์รำชกำร งข-4526 ชลบุรี และรำคำเหมำะสม ลว. 5 พ.ย. 64

7 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุง 2,637.55 2,637.55 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมนิสสัน 2,637.55 บริษัท สยำมนิสสัน 2,637.55 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง 14/2565

รถยนต์รำชกำร พ-3145 ชลบุรี ชลบุรี จ ำกัด ชลบุรี จ ำกัด และรำคำเหมำะสม ลว. 9 พ.ย. 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564
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ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
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จ้ำง

8 จ้ำงเหมำบริกำรเดินสำย 5,900.00 4,815.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 4,815.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 4,815.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง 15/2565

โทรศัพท์ภำยใน ทรงธรรม เทเลโฟน (2004) ทรงธรรม เทเลโฟน (2004) และรำคำเหมำะสม ลว. 11 พ.ย. 64

จ ำนวน 1 งำน

9 วัสดุกำรเกษตร 1,647.80 1,647.80 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สหชัยบ้ำนสวน 1,647.80 บริษัท สหชัยบ้ำนสวน 1,647.80 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง

จ ำนวน 4 รำยกำร (1999) จ ำกัด (1999) จ ำกัด และรำคำเหมำะสม

10 วัสดุก่อสร้ำงและวัสดุไฟฟ้ำ 999.00 999.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเล็กน้อย 999.00 ร้ำนเล็กน้อย 999.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง

จ ำนวน 10 รำยกำร และรำคำเหมำะสม

11 วัสดุไฟฟ้ำ 445.00         445.00        วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนพงษ์ไพรเจริญก่อสร้ำง จ ำกัด 445.00        ร้ำนพงษ์ไพรเจริญก่อสร้ำง จ ำกัด 445.00        เสนอรำยละเอียดถูกต้อง

จ ำนวน 2 รำยกำร และรำคำเหมำะสม

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564




