สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค. 2563
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (ฝ่ายเภสัชกรรม)
วันที่
เดือน
พ.ศ 2563 (วันที่ปดิ ประกาศ)
ลำดับที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 2 รำยกำร
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 5 รำยกำร
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 4 รำยกำร

20,974.80
43,000.00
18,890.85
35,850.00
8,462.52
2,986.00

จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 3 รำยกำร
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 3 รำยกำร
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร

75,157.80
1,800.00
22,898.00
6,676.80
18,330.00
2,700.00
1,460.00

๑๔ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร
๑๕ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร

๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 6 รำยกำร
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 2 รำยกำร

วงเงินที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

จัดซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 1 รำยกำร

วงเงินงบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซื้อ/จ้ำง

21,387.12 เฉพำะเจำะจง
52,500.00 เฉพำะเจำะจง
25,000.00 เฉพำะเจำะจง
76,407.00 เฉพำะเจำะจง
8,870.97 เฉพำะเจำะจง
3,504.50 เฉพำะเจำะจง

20,974.80
43,000.00
18,890.85
35,850.00
8,462.52
2,986.00

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

องค์กำรเภสัชกรรม
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัดจีไอเอสฟำร์มำ
บริษทั เกร๊ทเตอร์มำยบำซินจำกัด
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้งจำกัด
องค์กำรเภสัชกรรม
บริษทั แอตแลนติคฟำร์มำซูติคอล
จำกัด
องค์กำรเภสัชกรรม
บริษทั เยเนอร์รำลดร๊กส์เฮ้ำส์จำกัด
บริษทั สยำมฟำร์มำซูติคอล จำกัด
องค์กำรเภสัชกรรม
บริษทั ซิลลิคฟำร์มำจำกัด
บริษทั โพสเฮลท์แคร์จำกัด
บริษทั แอตแลนติคฟำร์มำซูติคอล
จำกัด
บริษทั เกร๊ทเตอร์มำยบำซินจำกัด
บริษทั ซิลลิคฟำร์มำจำกัด

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำในกำร
โดยสังเขป
ซื้อหรือจ้ำง

องค์กำรเภสัชผลิต
รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด
องค์กำรเภสัชผลิต
รำคำถูกที่สุด

66/2563,15042563
64/2563,15042563
53/2563,03042563
67/2563,17042563
66/2563,15042563
/63123,21042563

องค์กำรเภสัชผลิต
รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด
องค์กำรเภสัชผลิต
รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด

69/2563,21042563
/63095,31032563
65/256315042563
70/2563,30042563
184/2562,09122562
/63127,08052563
/63129,18052563

รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด

73/2563,13052563
72/2563,12052563

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

75,157.80
1,800.00
22,898.00
6,676.80
18,330.00
2,700.00
1,460.00

16,050.00
39,397.40

20,000.00 เฉพำะเจำะจง
39,697.00 เฉพำะเจำะจง

16,050.00
39,397.40

๑๖ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร

17,250.00

37,503.50 เฉพำะเจำะจง

17,250.00 บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้งจำกัด

รำคำถูกที่สุด

74/2563,13052563

๑๗ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร

24,000.00

37,500.00 เฉพำะเจำะจง

24,000.00 บริษทั เกร๊ทเตอร์มำยบำซินจำกัด

รำคำถูกที่สุด

76/2563,14052563

ลงชื่อ..............................เจ้ำหน้ำที่
(นำยสมชำย แสงวิเชียร)

แบบสขร1 (1).xls (พ.ค.63)

112,750.10
1,819.00
23,000.00
6,676.80
21,195.00
2,700.00
1,460.36

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

แบบ สขร.1

ลงชื่อ...................................หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่
(นำงเขตแข บุญประดิษฐ์)

ลงชื่อ

ลำดับ
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง
ที่
18 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร
จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำน งำนครัว จำนวน 2
19
รำยกำร
20 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 2 รำยกำร

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค. 2563
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (ฝ่ายเภสัชกรรม)
วันที่
เดือน
พ.ศ 2563 (วันที่ปดิ ประกาศ)
วงเงินที่จัดซื้อ วงเงินงบประมำณ
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่
วิธซี ื้อ/จ้ำง
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (รำคำกลำง)
เสนอ
5,720.00
9,416.00 เฉพำะเจำะจง
5,720.00 บริษทั 2เอ็ม(เมด-เมเกอร์)จำกัด
4,200.00

4,200.00 เฉพำะเจำะจง

11,200.00

12,580.00 เฉพำะเจำะจง

21 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร
22 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร

93,600.00

23
24
25
26
27
28
29
30
31

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำใน
โดยสังเขป กำรซื้อหรือจ้ำง
รำคำถูกที่สุด
/63135,14052563
รำคำถูกที่สุด

/63133,13052563

11,200.00 บริษทั ซิลลิคฟำร์มำจำกัด

รำคำถูกที่สุด

75/2563,13052563

93,732.00 เฉพำะเจำะจง

93,600.00 บริษทั คอสม่ำเทรดดิ้งจำกัด

รำคำถูกที่สุด

80/2563,15052563

9,000.00

9,000.00 เฉพำะเจำะจง

9,000.00 บริษทั แก้วมังกรเภสัชจำกัด

รำคำถูกที่สุด

81/2563,15052563

จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร

8,217.60

10,515.60 เฉพำะเจำะจง

รำคำถูกที่สุด

78/2563,14052563

จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร

8,500.00

9,000.00 เฉพำะเจำะจง

รำคำถูกที่สุด

79/2563,15052563

จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 2 รำยกำร
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 2 รำยกำร
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 2 รำยกำร
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 2 รำยกำร
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน1 รำยกำร

11,200.00
6,575.00
7,000.00
2,407.50
6,950.00
15,600.00
3,400.00

11,610.00 เฉพำะเจำะจง
8,401.65 เฉพำะเจำะจง
7,200.00 เฉพำะเจำะจง
2,407.50 เฉพำะเจำะจง
6,950.00 เฉพำะเจำะจง
20,900.00 เฉพำะเจำะจง
4,600.00 เฉพำะเจำะจง

รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด

84/2563,18052563
82/256318052563
83/2563,18052563
/63144,20052563
86/2563,19052563
85/2563,28052563
/63146,18052563

ลงชื่อ..............................เจ้ำหน้ำที่
(นำยสมชำย แสงวิเชียร)

แบบสขร1 (1).xls (พ.ค.63)

4,200.00 หจก.ลำภทักษิณอินเตอร์แพค

แบบ สขร.1

8,217.60 บริษทั ดีทแฮล์มเคลเลอร์โลจิศติกส์
จำกัด
8,500.00 บริษทั โอสถอินเตอร์แลบบอรำตอ
รี่ส์จำกัด
11,200.00 บริษทั ซิลลิคฟำร์มำจำกัด
6,575.00 บริษทั เอสพีเอสเมดิคอลจำกัด
7,000.00 บริษทั เอชเคเมดิซีนจำกัด
2,407.50 บริษทั อำร์เอ็กซ์จำกัด
6,950.00 บริษทั ทีแมนฟำร์มำจำกัด
15,600.00 บริษทั ฟำร์มำดิกำจำกัด
3,400.00 บริษทั พรอสฟำร์มำจำกัด

ลงชื่อ...................................หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่
(นำงเขตแข บุญประดิษฐ์)

ลงชื่อ

ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการด่าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยใช้เกณฑ์ราคาต่าสุด ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (ฝ่าย บริหารทัวไป.)
วันที
มิถุนายน พ.ศ. 2563. (วันทีปิดประกาศ)
วงเงินที่จัดซื้อ วงเงินงบประมาณ
หรือจัดจ้าง (บาท) (ราคากลาง)
ราคาหน่อย(บาท)
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา

๑ ตรวจวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูก ประจาเดือน
เมษายน 2563
๒ ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการ ประจาเดือน
เมษายน 2563
๓ วัสดุงานบ้านงานครัว/ เข่งพลาสติก,ไม้กวาด
มะพร้าวสั้น-ยาว
๔ ซ่อมแอร์หอ้ งชันสูตร

270.00

270.00

7,700.00

7,700.00

700.00

700.00

3,000.00

3,000.00

๕ ซ่อมแอร์หอ้ งพักเจ้าหน้าที่ ตึกผู้ปว่ ยใน

1,850.00

1,850.00

๖ ซ่อมแอร์คลังยา

2,500.00

2,500.00

14,700.00

14,700.00

3,350.00

3,350.00

2,800.00

2,800.00

๗ ค่าบริการ GPS ประจาปี 2563 สาหรับรถ
ฉุกเฉิน จานวน 3 คัน
๘ ฮาร์ดดิส SSD 480 Gb จานวน 1 ตัว
๙ จอภาพคอมพิวเตอร์ ขนาด 20 นิ้ว จานวน 1 จอ

ลงชื่อ..............................เจ้าหน้าที่
(นางวันดี ณรงค์)

45.00 ร้าน ประมวลคลินิคแล็บ ราคา
270.00 บาท
7,700.00 บจก.เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์
ราคา 7,700.00 บาท
150.00/35.00/4 ร้าน รุ่งฟ้าเฟอร์นิเจอร์ ราคา
5.00
700.00 บาท
3,000.00 หจก.สิริเครื่องเย็นแอนด์ เซอร์วสิ
ราคา 3,000.00 บาท
1,850.00 หจก.สิริเครื่องเย็นแอนด์ เซอร์วสิ
ราคา 1,850.00 บาท
2,500.00 หจก.สิริเครื่องเย็นแอนด์ เซอร์วสิ
ราคา 2,500.00 บาท
4,900.00 บจก.เอ็นเทค จีพเี อส ราคา
14,700.00 บาท
3,350.00 ร้าน ร่อนพิบลู ย์คอมพิวเตอร์ ราคา
3,350.00 บาท
2,800.00 ร้าน ร่อนพิบลู ย์คอมพิวเตอร์ ราคา
2,800.00 บาท

ลงชื่อ...................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางนิศากร สวัสดิกูล)

ร้าน ประมวลคลินิคแล็บ ราคา
270.00 บาท
บจก.เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์
ราคา 7,700.00 บาท
ร้าน รุ่งฟ้าเฟอร์นิเจอร์ ราคา
700.00 บาท
หจก.สิริเครื่องเย็นแอนด์ เซอร์วสิ
ราคา 3,000.00 บาท
หจก.สิริเครื่องเย็นแอนด์ เซอร์วสิ
ราคา 1,850.00 บาท
หจก.สิริเครื่องเย็นแอนด์ เซอร์วสิ
ราคา 2,500.00 บาท
บจก.เอ็นเทค จีพเี อส ราคา
14,700.00 บาท
ร้าน ร่อนพิบลู ย์คอมพิวเตอร์ ราคา
3,350.00 บาท
ร้าน ร่อนพิบลู ย์คอมพิวเตอร์ ราคา
2,800.00 บาท

ลงชื่อ.................................

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาในการซื้อ
หรือจ้าง
98/2563 ลว.
31/03/2563
84/2563 ลว.
5/05/2563
-

ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ วงเงินงบประมาณ
หรือจัดจ้าง (บาท) (ราคากลาง)

๑๐ ซ่อมเปลี่ยนจอภาพคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จานวน
1 เครื่อง
๑๑ เครื่องสารองไฟฟ้า 88VA 480 watt จานวน 1
เครื่อง
๑๒ ชุดจานดาวเทียม,ตัวรับสัญญาณ,หัวแยกสัญญาณ

3,300.00

3,300.00

2,500.00

2,500.00

4,000.00

4,000.00

๑๓ สารส้มอัมโมเนียมอะลัม จานวน 300 กิโลกรัม

3,852.00

3,852.00

๑๔ แผ่น PVC สูญญากาศตัดขาย จานวน 4 เมตร

1,588.00

37,802.80

๑๕ ไมค์โครโฟนพร้อมสาย จานวน 1 ตัว

1,800.00

1,800.00

๑๖ ค่าเช่าเต็นท์สาหรับจุดคัดกรอง โควิท-19 ตั้งแต่
วันที่ 22/03/2563-13/04/2563
๑๗ แบบฟอร์ม ANC NO…. จานวน 300 ใบ

2,000.00

2,000.00

900.00

900.00

๑๘ แบบสารวจลูกน้ายุงลาย,รายงานผล อสม.,ผล
การปฏิบตั ิงานของ อสม.
๑๙ แบบฟอร์ใบกรอกประวัติ จานวน 1,500 ใบ

1,495.00

1,495.00

450.00

450.00

๒๐ แบบฟอร์ม คลินิคฝากครรภ์รายใหม่ จานวน 5
รายการ
๒๑ โทรศัพท์ สานักงานแบบไร้สาย จานวน 1 เครื่อง

2,680.00

2,680.00

1,199.00

1,199.00

ลงชื่อ..............................เจ้าหน้าที่
(นางวันดี ณรงค์)

ราคาหน่อย(บาท) ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
3,300.00 ร้าน ร่อนพิบลู ย์คอมพิวเตอร์ ราคา
3,300.00 บาท
2,500.00 ร้าน ร่อนพิบลู ย์คอมพิวเตอร์ ราคา
2,500.00 บาท
4,000.00 ร้าน จุฬาแอร์เซอร์วสิ ราคา
4,000.00 บาท
12.84 บจก.เซาว์เทิร์น เคมิคอลส์ ราคา
3,852.00 บาท
1,588.00 บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ ราคา
1,588.00 บาท
1,800.00 ร้าน นครอิเล็คทรอนิคส์ ราคา
1,800.00 บาท
2,000.00 นาย จ่าย ทองชู ราคา 2,000.00
บาท
3.00 ร้าน จิตอักษรการพิมพ์ ราคา
900.00 บาท
1,495.00 ร้าน จิตรอักษรการพิมพ์ ราคา
1,495.00 บาท
0.30 ร้าน จิตรอักษรการพิมพ์ ราคา
450.00 บาท
2,680.00 ร้าน จิตรอักษรการพิมพ์ ราคา
2,680.00 บาท
1,199.00 บจก.เพาเวอร์บาย ราคา 1,199.00
บาท

ลงชื่อ...................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางนิศากร สวัสดิกูล)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ร้าน ร่อนพิบลู ย์คอมพิวเตอร์ ราคา
3,300.00 บาท
ร้าน ร่อนพิบลู ย์คอมพิวเตอร์ ราคา
2,500.00 บาท
ร้าน จุฬาแอร์เซอร์วสิ ราคา
4,000.00 บาท
บจก.เซาว์เทิร์น เคมิคอลส์ ราคา
3,852.00 บาท
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ ราคา
1,588.00 บาท
ร้าน นครอิเล็คทรอนิคส์ ราคา
1,800.00 บาท
นาย จ่าย ทองชู ราคา 2,000.00
บาท
ร้าน จิตอักษรการพิมพ์ ราคา
900.00 บาท
ร้าน จิตรอักษรการพิมพ์ ราคา
1,495.00 บาท
ร้าน จิตรอักษรการพิมพ์ ราคา
450.00 บาท
ร้าน จิตรอักษรการพิมพ์ ราคา
2,680.00 บาท
บจก.เพาเวอร์บาย ราคา 1,199.00
บาท

ลงชื่อ................................

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาในการซื้อ
หรือจ้าง
-

ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง (บาท)

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

๒๒ วัสดุการเกษตร จานวน 8 รายการ

4,399.00

4,399.00

๒๓ น้ายาทาความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณ์ใช้
สาหรับผู้ปว่ ยติดเชื้อ จานวน 2 ลัง
๒๔ ซ่อม-ล้างแอร์หอ้ งกายภาพบาบัด จานวน 2
เครื่อง
๒๕ เครื่องสารองไฟฟ้า 800VA 480 watt จานวน
2 เครื่อง
๒๖ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน / โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด
120 cm สูง 70 cm 1 ลิ้นชัก จานวน 1 ตัว
๒๗ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ /คอมพิวเตอร์สานักงาน
แบบประมวลผล CPU Core i5 จานวน 1 ตัว
๒๘ วัสดุคอมพิวเตอร์/ Harddisk,CPU
Corei5,Mainboard,Ram DDR4/2133

2,720.00

2,720.00

2,800.00

2,800.00

5,000.00

5,000.00

2,900.00

2,900.00

22,000.00

22,000.00

33,280.00

33,280.00

12,800.00

12,800.00

๓๐ ซ่อม-ล้างแอร์หอ้ งพิเศษ 4 จานวน 1 เครื่อง

1,450.00

1,450.00

๓๑ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2,000 VA 1,600
W จานวน 1 เครื่อง

12,000.00

12,000.00

๒๙ ผงหมึกคอม HP30A จานวน 20 กล่อง

ลงชื่อ..............................เจ้าหน้าที่
(นางวันดี ณรงค์)

ราคาหน่อย(บาท)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

4,399.00 ร้าน จุฬาวิศวกรรมการไฟฟ้า ราคา
4,399.00 บาท
1,360.00 บจก.โพส เฮลท์ แคร์ ราคา
2,729.00 บาท
2,800.00 หจก.สิริเครื่องเย็นแอนด์ เซอร์วสิ
ราคา 2,800.00 บาท
2,500.00 ร้าน ร่อนพิบลู ย์คอมพิวเตอร์ ราคา
5,000 บาท
2,900.00 ร้าน ร่อนพิบลู ย์คอมพิวเตอร์ ราคา
2,900.00 บาท
22,000.00 ร้าน ร่อนพิบลู ย์คอมพิวเตอร์ ราคา
22,000 บาท
6,760.00/15,800 ร้าน ร่อนพิบลู ย์คอมพิวเตอร์ ราคา
.00/5,800.00/4,9 33,280.00 บาท
20.00
640.00 ร้าน ร่อนพิบลู ย์คอมพิวเตอร์ ราคา
12,800.00 บาท
1,450.00 หจก.สิริเครื่องเย็น แอนด์ เซอร์วสิ
ราคา 1,450.00 บาท
12,000.00 ร้าน ร่อนพิบลู ย์คอมพิวเตอร์ ราคา
12,000.00 บาท

ลงชื่อ...................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางนิศากร สวัสดิกูล)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ร้าน จุฬาวิศวกรรมการไฟฟ้า ราคา
4,399.00 บาท
บจก.โพส เฮลท์ แคร์ ราคา
2,729.00 บาท
หจก.สิริเครื่องเย็นแอนด์ เซอร์วสิ
ราคา 2,800.00 บาท
ร้าน ร่อนพิบลู ย์คอมพิวเตอร์ ราคา
5,000 บาท
ร้าน ร่อนพิบลู ย์คอมพิวเตอร์ ราคา
2,900.00 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาในการซื้อ
หรือจ้าง
100/2563 ลว.
25/05/2563
-

ร้าน ร่อนพิบลู ย์คอมพิวเตอร์ ราคา
22,000 บาท
ร้าน ร่อนพิบลู ย์คอมพิวเตอร์ ราคา
33,280.00 บาท

101/2563 ลว.
25/05/2563
102/2563 ลว.
25/05/2563

ร้าน ร่อนพิบลู ย์คอมพิวเตอร์ ราคา
12,800.00 บาท
หจก.สิริเครื่องเย็น แอนด์ เซอร์วสิ
ราคา 1,450.00 บาท
ร้าน ร่อนพิบลู ย์คอมพิวเตอร์ ราคา
12,000.00 บาท

99/2563 ลว.
20/05/2563
-

ลงชื่อ.................................

103/2563 ลว.
26/05/2563

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2563
โรงพยำบำลจุฬำภรณ์ (ฝ่ำยกำรพยำบำล)
วันที่ 10 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2563 (วันที่ปิดประกำศ)

ลำดั
บที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง
cotton 0.35 gm 10 ชิ้น sterile
cotton stick size m sterile
แก้วยาน้าพลาสติก
กระป๋องทิ้งเข็ม
แผ่นประคบร้อน
แผ่นกระตุน้ ไฟฟ้า
Oxygen 6 คิว
ET - Tube no.2.5
ET - Tube no.3
ET - Tube no.4
ET - Tube no.4.5
ET - Tube no.6.5
ET - Tube no.7
ET - Tube no.7.5
ET - Tube no.8
เฝือกปูน 4 นิ้ว สาเร็จรูป
เฝือกปูน 6 นิ้ว สาเร็จรูป
Foley cath no.16
NG- tube no.16
Airway 70 mm.
Arm sling size XL
ไกด์ ETT no. L
Oxygen mask c bag

วงเงินทีจ่ ัดซือ้
วงเงิน
หรือจัดจ้ำง
งบประมำณ วิธีซอื้ /จ้ำง
ผูเ้ สนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ
(บำท)
(รำคำกลำง)
1,900.00
1,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จากัด /1,900.00
3,450.00
3,450.00 เฉพาะเจาะจง ทุ่งสงออกซิเจน /3,450.00
255.00
255.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัด สินสิริ เมดิเทค /255.00
1,035.00
1,035.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัด สินสิริ เมดิเทค /1,035.00
4,800.00
4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมียร์ เมดิคอล จากัด /10,093.46
6,000.00
6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมียร์ เมดิคอล จากัด /10,093.46
4,620.00
4,620.00 เฉพาะเจาะจง ทุ่งสงออกซิเจน /4,620.00
680.00
680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จากัด/680.00
680.00
680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จากัด/680.00
680.00
680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จากัด/680.00
680.00
680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จากัด/680.00
1,360.00
1,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จากัด/1,360.00
1,360.00
1,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จากัด/1,360.00
680.00
680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จากัด/680.00
680.00
680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จากัด/680.00
2,889.00
2,889.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด /2,889.00
3,745.00
3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด /3,745.00
720.00
720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จากัด /720.00
400.00
400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จากัด /400.00
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จากัด /600.00
200.00
200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จากัด /200.00
750.00
750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จากัด /750.00
2,247.00
2,247.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จากัด/2,247.00

ลงชื่อ..............................เจ้าหน้าที่
(นางดารุณี ไชยธานี)

ลงชื่อ...................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางวิรัตน์ อุ่นนวน)

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
บริษัท ไบโอคอททอน จากัด /1,900.00
ทุ่งสงออกซิเจน /3,450.00
ห้างหุน้ ส่วนจากัด สินสิริ เมดิเทค /255.00
ห้างหุน้ ส่วนจากัด สินสิริ เมดิเทค /1,035.00
บริษัท พรีเมียร์ เมดิคอล จากัด /10,093.46
บริษัท พรีเมียร์ เมดิคอล จากัด /10,093.46
ทุ่งสงออกซิเจน /4,620.00
บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จากัด/680.00
บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จากัด/680.00
บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จากัด/680.00
บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จากัด/680.00
บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จากัด/1,360.00
บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จากัด/1,360.00
บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จากัด/680.00
บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จากัด/680.00
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด /2,889.00
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด /3,745.00
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จากัด /720.00
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จากัด /400.00
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จากัด /600.00
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จากัด /200.00
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จากัด /750.00
บริษัท เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จากัด/2,247.00

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสังเขป สัญญำในกำรซือ้ หรือ
จ้ำง
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63154, 22/4/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63154, 22/4/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63155, 22/4/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63156, 22/4/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63157, 22/4/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63157, 22/4/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63158, 11/5/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63159, 7/5/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63159, 7/5/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63159, 7/5/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63159, 7/5/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63159, 7/5/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63159, 7/5/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63159, 7/5/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63159, 7/5/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63160, 7/5/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63160, 7/5/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63161, 22/4/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63161, 22/4/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63162, 22/4/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63162, 22/4/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63162, 22/4/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63163, 7/5/63

ลงชื่อ.................................รักษาการผู้อานวยการ
(นายขุมธน ถนนทิพย์)

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2563
โรงพยำบำลจุฬำภรณ์ (ฝ่ำยกำรพยำบำล)
วันที่ 10 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2563 (วันที่ปิดประกำศ)
ลำดั
บที่

งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓

Heparin lock
cotton 0.35 gm 5 ชิ้น sterile
Gauze bandage 4 นิ้ว
Oxygen canular ผู้ใหญ่
ET - Tube no.3.5
ET - Tube no.7.5
รถเข็น พับได้
Gauze 3 * 3 5 ชิ้น sterile
Extension tube size 12
Foley cath no.12
Foley cath no.14
Foley cath no.16
Urine bag
Suction no.8
Suction no.12
Suction no.16
Plaster micropore 1 นิ้ว
Stethoscope ผู้ใหญ่และเด็ก
Oxygen 6 คิว
Oxygen 1.5 คิว

วงเงินทีจ่ ัดซือ้
วงเงิน
หรือจัดจ้ำง
งบประมำณ วิธีซอื้ /จ้ำง
ผูเ้ สนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ
(บำท)
(รำคำกลำง)
7,276.00
7,276.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จากัด/7,276.00
3,900.00
3,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จากัด /3,900.00
1,134.20
1,134.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จากัด / 1,134.20
1,391.00
1,391.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จากัด/1,391.00
680.00
680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จากัด/680.00
680.00
680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จากัด/680.00
7,800.00
7,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ไอ.พี.เค.มาร์เก็ตติง้ จากัด/7,800.00
4,800.00
4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จากัด / 4,800.00
1,575.00
1,575.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.พี. เอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จากัด /1,575.00
230.00
230.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.พี. เอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จากัด /230.00
460.00
460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.พี. เอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จากัด /460.00
920.00
920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.พี. เอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จากัด /420.00
3,700.00
3,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.พี. เอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จากัด /3,400.00
47.20
47.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.พี. เอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จากัด /47.20
118.00
118.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.พี. เอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จากัด /118.00
236.00
236.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.พี. เอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จากัด /236.00
6,848.00
6,848.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จากัด/6,848.00
3,852.00
3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จากัด/3,852.00
4,620.00
4,620.00 เฉพาะเจาะจง ทุ่งสงออกซิเจน /4,620.00
440.00
440.00 เฉพาะเจาะจง ทุ่งสงออกซิเจน /440.00

ลงชื่อ..............................เจ้าหน้าที่
(นางดารุณี ไชยธานี)

ลงชื่อ...................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางวิรัตน์ อุ่นนวน)

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จากัด/7,276.00
บริษัท ไบโอคอททอน จากัด /3,900.00
บริษัท ไทยก๊อส จากัด / 1,134.20
บริษัท เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จากัด/1,391.00
บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จากัด/680.00
บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จากัด/680.00
บริษัท วี.ไอ.พี.เค.มาร์เก็ตติง้ จากัด/7,800.00
บริษัท ไทยก๊อส จากัด / 4,800.00
บริษัท พี.พี. เอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จากัด /1,575.00
บริษัท พี.พี. เอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จากัด /230.00
บริษัท พี.พี. เอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จากัด /460.00
บริษัท พี.พี. เอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จากัด /420.00
บริษัท พี.พี. เอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จากัด /3,400.00
บริษัท พี.พี. เอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จากัด /47.20
บริษัท พี.พี. เอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จากัด /118.00
บริษัท พี.พี. เอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จากัด /236.00
บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จากัด/6,848.00
บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จากัด/3,852.00
ทุ่งสงออกซิเจน /4,620.00
ทุ่งสงออกซิเจน /440.00

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสังเขป สัญญำในกำรซือ้ หรือ
จ้ำง
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63164, 7/5/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63166, 13/5/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63167, 13/5/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63168, 13/5/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63169, 21/5/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63169, 21/5/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63170, 21/5/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63171, 21/5/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63172, 21/5/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63172, 21/5/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63172, 21/5/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63172, 21/5/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63172, 21/5/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63173, 21/5/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63173, 21/5/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63173, 21/5/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63174, 21/5/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63175, 21/5/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63176, 22/5/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63176, 22/5/63

ลงชื่อ.................................รักษาการผู้อานวยการ
(นายขุมธน ถนนทิพย์)

