
จ ำนวนเงิน

จัดซ้ือหรอื รำคำกลำง รำคำ รำคำทีต่กลง เหตุผลทีคั่ดเลือก

จัดจ้ำง (บำท) ทีเ่สนอ ซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ

(บำท)

1 เช่าครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ 41,000.00   41,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเทค จ ากดั 41,000.00   บริษัท ทรานสเทค จ ากดั 41,000.00    พจิารณาจากราคาต  าสุด 1853 14-ก.ย.-63

2 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น (แกส๊หุงต้ม) 1 รายการ 1,460.00     1,460.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จ ากดั 1,460.00     สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จ ากดั 1,460.00     พจิารณาจากราคาต  าสุด 1907 21-ก.ย.-63

3 การจา้งเหมาบริการอินเทอร์เน็ต 1 รายการ 749.00        749.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากดั 749.00        บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากดั 749.00        พจิารณาจากราคาต  าสุด 1915 21-ก.ย.-63

4 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น (น้ ามันตัดหญ้า) 1 รายการ 414.30        414.30        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จ ากดั 414.30        สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จ ากดั 414.30        พจิารณาจากราคาต  าสุด 1909 21-ก.ย.-63

5 วัสดุเครื องบริโภค (ข้าวสาร) 1 รายการ 2,600.00     2,600.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จ ากดั 2,600.00     สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จ ากดั 2,600.00     พจิารณาจากราคาต  าสุด 1901 21-ก.ย.-63

6 จา้งเหมาบริการเกบ็ขยะมูลฝอย 1 รายการ 500.00        500.00        เฉพาะเจาะจง ทต.สว่างอารมณ์ 500.00        ทต.สว่างอารมณ์ 500.00        พจิารณาจากราคาต  าสุด 1905 21-ก.ย.-63

7 การจา้งเหมาบริการอินเทอร์เน็ต 3 รายการ 8,025.00     8,025.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 8,025.00     บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 8,025.00     พจิารณาจากราคาต  าสุด 1913 21-ก.ย.-63

8 จา้งเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1 รายการ 3,032.00     3,032.00     เฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสารกรุงสว่าง 3,032.00     ศูนย์ถ่ายเอกสารกรุงสว่าง 3,032.00     พจิารณาจากราคาต  าสุด 1903 21-ก.ย.-63

9 จา้งเหมาบริการเกบ็ขยะติดเชือ้ 1 รายการ 9,280.00     9,280.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี 9,280.00     หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี 9,280.00     พจิารณาจากราคาต  าสุด 1899 21-ก.ย.-63

10 วัสดุเชือ้เพลิงและน้ ามันหล่อลื นส าหรับรถยนต์

ของทางราชการ

1 รายการ 30,190.00   30,190.00   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จ ากดั 30,190.00   สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จ ากดั 30,190.00    พจิารณาจากราคาต  าสุด 337 1-มี.ค.-64

11 จา้งท าวัสดุทันตกรรม(ฟันปลอม) 1 รายการ 30,655.50   30,655.50   เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากดั 30,655.50   บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากดั 30,655.50    พจิารณาจากราคาต  าสุด 313 24-ก.พ.-64

12 จา้งท าวัสดุทันตกรรม(ฟันปลอม) 1 รายการ 1,016.50     1,016.50     เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากดั 1,016.50     บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากดั 1,016.50     พจิารณาจากราคาต  าสุด 314 24-ก.พ.-64

13 ค่าบ ารุงน้ ายาตรวจโลหิตและค่าผลิตภัณฑ์ต่างๆ 2 รายการ 20,320.00   20,320.00   เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 20,320.00   ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 20,320.00    พจิารณาจากราคาต  าสุด 1863 14-ก.ย.-63

14 ค่าบ ารุงน้ ายาตรวจโลหิตและค่าผลิตภัณฑ์ต่างๆ 5 รายการ 630.00        630.00        เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 630.00        ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 630.00        พจิารณาจากราคาต  าสุด 1863 14-ก.ย.-63

15 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 รายการ 98,250.00   98,250.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ที วาย ไดแอกนอสทิค จ ากดั 98,250.00   บริษัท ที วาย ไดแอกนอสทิค จ ากดั 98,250.00    พจิารณาจากราคาต  าสุด 596 5-เม.ย.-64

16 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 รายการ 68,520.00   68,520.00   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอ็ม เจ ไดแอกนอสทิค 68,520.00   ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอ็ม เจ ไดแอกนอสทิค 68,520.00    พจิารณาจากราคาต  าสุด 577 5-เม.ย.-64

17 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 รายการ 5,280.00     5,280.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากดั 5,280.00     บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากดั 5,280.00     พจิารณาจากราคาต  าสุด 600 5-เม.ย.-64

18 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 รายการ 13,200.00   13,200.00   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แล็บไลน์ (2000) 13,200.00   ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แล็บไลน์ (2000) 13,200.00    พจิารณาจากราคาต  าสุด 599 5-เม.ย.-64

19 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 รายการ 15,709.00   15,709.00   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เมดเทรด 15,709.00   ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เมดเทรด 15,709.00    พจิารณาจากราคาต  าสุด 598 5-เม.ย.-64

20 คืนหลักประกนัสัญญา 1 รายการ 8,350.00     8,350.00     เฉพาะเจาะจง นายชาญ  บัวเทศ 8,350.00     นายชาญ  บัวเทศ 8,350.00     พจิารณาจากราคาต  าสุด 668 23-เม.ย.-64

21 คืนหลักประกนัสัญญา 1 รายการ 6,200.00     6,200.00     เฉพาะเจาะจง นายชาญ  บัวเทศ 6,200.00     นายชาญ  บัวเทศ 6,200.00     พจิารณาจากราคาต  าสุด 669 23-เม.ย.-64

22 จา้งเหมาบริการต่ออายุแผ่นวัดรังสีบุคคลชนิด OSL 1 รายการ 4,000.00     4,000.00     เฉพาะเจาะจง ส านักรังสีและเครื องมือแพทย์ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4,000.00     ส านักรังสีและเครื องมือแพทย์ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4,000.00     พจิารณาจากราคาต  าสุด 525 11-มี.ค.-64

23 ครุภัณฑ์ส านักงาน 4 รายการ 38,560.00   38,560.00   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พัฒนาภรณ์เฟอร์นิมาร์ท 38,560.00   ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พัฒนาภรณ์เฟอร์นิมาร์ท 38,560.00    พจิารณาจากราคาต  าสุด 614 7-เม.ย.-64

เลขที่ วันที 

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งรอบเดือน เมษำยน 2564

หน่วยงำน  โรงพยำบำลสว่ำงอำรมณ์ (งำนพัสดุ)

ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจ้ำง จ ำนวน วิธีทีซ้ื่อหรอืจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รบัคัดเลือก

เลขที่และวันที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลง
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24 จา้งท าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1 รายการ 960.00        960.00        เฉพาะเจาะจง ร้านต.ตรายาง2 960.00        ร้านต.ตรายาง2 960.00        พจิารณาจากราคาต  าสุด 601 5-เม.ย.-64

25 จา้งเหมาซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน(ตู้สาขาโทรศัพท์) 1 รายการ 2,000.00     2,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านนก เซอร์วิส(นายมานพ ศรีกรุษ) 2,000.00     ร้านนก เซอร์วิส(นายมานพ ศรีกรุษ) 2,000.00     พจิารณาจากราคาต  าสุด 593 5-เม.ย.-64

26 จา้งเหมาปรับปรุงสถานที บริเวณผู้ป่วยนอก 1 รายการ 98,000.00   98,000.00   เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา  โพธ์ิศรี 98,000.00   นายเจษฎา  โพธ์ิศรี 98,000.00    พจิารณาจากราคาต  าสุด 613 7-เม.ย.-64

27 วัสดุกอ่สร้าง 3 รายการ 935.00        935.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพันธ์ุศิริ 935.00        ร้านพันธ์ุศิริ 935.00        พจิารณาจากราคาต  าสุด 612 7-เม.ย.-64

28 วัสดุกอ่สร้าง 2 รายการ 374.00        374.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพันธ์ุศิริ 374.00        ร้านพันธ์ุศิริ 374.00        พจิารณาจากราคาต  าสุด 655 20-เม.ย.-64

29 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1 รายการ 350.00        350.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพันธ์ุศิริ 350.00        ร้านพันธ์ุศิริ 350.00        พจิารณาจากราคาต  าสุด 595 5-เม.ย.-64

30 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1 รายการ 1,980.00     1,980.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพันธ์ุศิริ 1,980.00     ร้านพันธ์ุศิริ 1,980.00     พจิารณาจากราคาต  าสุด 594 5-เม.ย.-64

31 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2 รายการ 720.00        720.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพันธ์ุศิริ 720.00        ร้านพันธ์ุศิริ 720.00        พจิารณาจากราคาต  าสุด 592 5-เม.ย.-64

32 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1 รายการ 270.00        270.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพันธ์ุศิริ 270.00        ร้านพันธ์ุศิริ 270.00        พจิารณาจากราคาต  าสุด 622 8-เม.ย.-64

33 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1 รายการ 225.00        225.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพันธ์ุศิริ 225.00        ร้านพันธ์ุศิริ 225.00        พจิารณาจากราคาต  าสุด 631 19-เม.ย.-64

34 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1 รายการ 2,400.00     2,400.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพันธ์ุศิริ 2,400.00     ร้านพันธ์ุศิริ 2,400.00     พจิารณาจากราคาต  าสุด 659 22-เม.ย.-64

35 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8 รายการ 840.00        840.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพันธ์ุศิริ 840.00        ร้านพันธ์ุศิริ 840.00        พจิารณาจากราคาต  าสุด 644 20-เม.ย.-64

36 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2 รายการ 465.00        465.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพันธ์ุศิริ 465.00        ร้านพันธ์ุศิริ 465.00        พจิารณาจากราคาต  าสุด 676 28-เม.ย.-64

37 ครุภัณฑ์ส านักงานวัสดุกอ่สร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ 13 รายการ 5,771.00     5,771.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพันธ์ุศิริ 5,771.00     ร้านพันธ์ุศิริ 5,771.00     พจิารณาจากราคาต  าสุด 693 30-เม.ย.-64

38 วัสดุเครื องบริโภค 8 รายการ 3,403.00     3,403.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพันธ์ุศิริ 3,403.00     ร้านพันธ์ุศิริ 3,403.00     พจิารณาจากราคาต  าสุด 692 30-เม.ย.-64

39 จา้งเหมาบริการบ ารุงรักษาเครื องปรับอากาศและ

ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน

4 รายการ 2,100.00     2,100.00     เฉพาะเจาะจง ศูนย์ซ่อมไฟฟ้าก าลัง 2,100.00     ศูนย์ซ่อมไฟฟ้าก าลัง 2,100.00     พจิารณาจากราคาต  าสุด 672 26-เม.ย.-64

40 จา้งเหมาซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

(เครื องนึ งไอน้ า)

1 รายการ 8,922.46     8,922.46     เฉพาะเจาะจง บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากดั 8,922.46     บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากดั 8,922.46     พจิารณาจากราคาต  าสุด 642 20-เม.ย.-64

41 จา้งเหมาซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

(เครื องอบแกส๊)

1 รายการ 56,469.25   56,469.25   เฉพาะเจาะจง บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากดั 56,469.25   บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากดั 56,469.25    พจิารณาจากราคาต  าสุด 643 20-เม.ย.-64

นางสาวอรัญญา  กอบธัญญกจิ

นักวิชาการพัสดุ
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