สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน .....มิถุนำยน.......
แบบ สขร.1
โรงพยำบำลจุฬำภรณ์ (กลุ่มงำนทันตกรรม)
วันที.่ ...2..เดือน…มิถุนำยน.....พ.ศ......2563..... (วันที่ปิดประกำศ)
สำหรับส่งงำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ เพื่อแสดงบนเวบไซต์ของโรงพยำบำล และ ปิดประกำศที่บอร์ดประชำสัมพันธ์ของโรงพยำบำล
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
(บำท)

ลำดับที่

๑
๒

LAB ฟันปลอม
LAB ฟันปลอม

วงเงิน
งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซื้อ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

1,498.00

บริษัท เด็นทาเนียร์ จากัด
1,498.00 เฉพาะเจาะจง
ราคา 1,498.00 บาท

บริษัท เด็นทาเนียร์ จากัด
ราคา 1,498.00 บาท

2,921.10

บริษัท เด็นทาเนียร์ จากัด
2,921.10 เฉพาะเจาะจง
ราคา 2,921.10 บาท

บริษัท เด็นทาเนียร์ จากัด
ราคา 2,921.10 บาท

๕

วัสดุทันตกรรม

530.00

๖

วัสดุทันตกรรม

7,276.00

บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จากัด
530.00 เฉพาะเจาะจง
ราคา 530.00 บาท
7,276.00 เฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ..............................เจ้าหน้าที่
(นางภัททิยา ช่วยเทศ)

แบบสขร1เดือนมิถนุ ายน63 (ฟอร์ม_สขร1)

บริษัท ชูมิตร 1967 จากัด
7,276.00 บาท

ราคา

ลงชื่อ ...................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายธีระวิทย์ หอมขาว)

บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จากัด
ราคา 530.00 บาท
บริษัท ชูมิตร 1967 จากัด
7,276.00 บาท

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำในกำร
โดยสังเขป ซื้อหรือจ้ำง
ตกลงราคา

ตามเลขที่ใบส่งของ IV0584011 ลง
วันที่ 15 มิถุนายน 2563

ตกลงราคา

ตามเลขที่ใบส่งของ IV0576516 ลง
วันที่ 16 มิถุนายน 2563

ตกลงราคา

ตามเลขที่ใบส่งของ A2006-0183
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563

ตกลงราคา

ตามเลขที่ใบส่งของ IN6306-0592
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563

ลงชื่อ.................................ผู้อานวยการ
(นายขุมธน ถนนทิพย์)

ลำดับ
ที่

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

สรุปผลการด่าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยใช้เกณฑ์ราคาต่าสุด ในรอบเดือน มิถนุ ายน 2563
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (ฝ่าย บริหารทัวไป.)
วันที
กรกฏาคม พ.ศ. 2563. (วันทีปิดประกาศ)
วงเงินที่จัดซื้อ วงเงินงบประมำณ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (รำคำกลำง)
รำคำหน่อย(บำท)
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

๑ วัสดุกำรเกษตร จำนวน 11 รำยกำร
๒ วัสดุก่อสร้ำง จำนวน 3 รำยกำร
๓ ตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัตกิ ำร ประจำเดือน
พฤษภำคม 2563
๔ ทรำยกำจัดลูกน้ำยุงลำยชนิดซอง 20กรัม บรรจุ
1,250 ซอง/ถ้ง,โลชั่นป้องกันยุง จำนวน 5 ถัง

2,060.00
837.00
5,900.00
25,000.00

2,060.00

2,060.00 ร้ำน จุฬำวิศวกรรมกำรไฟฟ้ำ รำคำ
2,060.00 บำท
837.00 297.00/176.00/9 ร้ำน จุฬำวิศวกรรมกำรไฟฟ้ำ รำคำ
4.00
837.00 บำท
5,900.00
5,900.00 บจก.เนชั่นแนล เฮบท์แคร์ ซิสเท็มส์
รำคำ 5,900.00 บำท
25,000.00
5,000.00 ร้ำน เคมีภัณฑ์ รำคำ 25,000.00
บำท

๕ เช็คระยะ 220,000 กม.รถยนต์ ทะเบียน กย7742 นศ.
๖ ไวนิล ขนำด 1.65 x 2 เมตร จำนวน 1 ผืน

3,342.15

3,342.15

495.00

495.00

๗ เช็คระยะ 250,000 กม.รถยนต์ ทะเบียน กท7576 นศ.
๘ ผ้ำเวลลุ๊ค ผ้ำพื้น ผ้ำผูก จำนวน 50 เมตร

3,890.00

3,890.00

1,000.00

1,000.00

๙ ม่ำนห้องน้ำ พลำสติก ขนำด 180 x 200 ซม.
จำนวน 3 ผืน

537.00

537.00

ลงชื่อ..............................เจ้ำหน้ำที่
(นำงวันดี ณรงค์)

3,342.15 บจก.โตโยต้ำนครศรีธรรมรำช (สำขำ
ทุ่งสง) รำคำ 3,342.15 บำท
495.00 ร้ำน จุฬำวิศวกรรมกำรไฟฟ้ำ รำคำ
495.00 บำท
3890 ศูนย์บริกำรโตโยเซอร์วิส รำคำ
3,890.00 บำท
20.00 หจก.ห้ำงผ้ำโชคดี รำคำ 1,000.00
บำท
179.00 บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ รำคำ
537.00 บำท

ลงชื่อ...................................หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่
(นำงนิศำกร สวัสดิกูล)

ร้ำน จุฬำวิศวกรรมกำรไฟฟ้ำ รำคำ
2,060.00 บำท
ร้ำน จุฬำวิศวกรรมกำรไฟฟ้ำ รำคำ
837.00 บำท
บจก.เนชั่นแนล เฮบท์แคร์ ซิสเท็มส์
รำคำ 5,900.00 บำท
ร้ำน เคมีภัณฑ์ รำคำ 25,000.00
บำท
บจก.โตโยต้ำนครศรีธรรมรำช (สำขำ
ทุ่งสง) รำคำ 3,342.15 บำท
ร้ำน จุฬำวิศวกรรมกำรไฟฟ้ำ รำคำ
495.00 บำท
ศูนย์บริกำรโตโยเซอร์วิส รำคำ
3,890.00 บำท
หจก.ห้ำงผ้ำโชคดี รำคำ 1,000.00
บำท
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ รำคำ
537.00 บำท

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

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำในกำรซื้อหรือ
จ้ำง
104/2563 ลว.
28/04/2563
106/2563 ลว.
29/05/2563
-

ลำดับ
ที่

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

๑๐ ปกเวชระเบียนผู้ป่วยในพร้อมลิ้นแฟ้ม,ใบบันทึก
ทำงกำรพยำบำล
๑๑ ซ่อมเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ จำนวน 1 งำน

วงเงินที่จัดซื้อ วงเงินงบประมำณ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (รำคำกลำง)
13,000.00

13,000.00

580.00

580.00

500.00

500.00

5,243.30

5,243.30

๑๔ วัสดุสำนักงำน จำนวน 9 รำยกำร / บัตรคิว
ประเภทต่ำง
๑๕ ปรับปรุงระบบ Network โรงพยำบำล

10,800.00

10,800.00

71,458.00

71,458.00

๑๖ สติ๊กเกอร์ตดิ กระจก / แผ่น PVC สูญญำกำศตัด
ขำย จำนวน 28 เมตร
๑๗ ล้ำงคอยล์เย็น-ร้อน เครื่องปรับอำกำศแบบแขวน
ขนำด 13,000 บีทียู
๑๘ ตัดยกล้ำงทำควำมสะอำด,แค็ปสตำร์ทมอเตอร์
เครื่องปรับอำกำศแบบแขวน 13,000 บีทียู
๑๙ ตัดยกล้ำงทำควำมสะอำด เครื่องปรับอำกำศ
18,000 บีทียู พร้อมแว็คคั่มเติมน้ำยำ
๒๐ ตรำยำง ข้อควำม จำนวน 2 ชิ้น

14,420.00

14,420.00

850.00

850.00

1,950.00

1,950.00

1,650.00

1,650.00

500.00

500.00

1,600.00

1,600.00

๑๒ ผ้ำเวลลุ๊ค ผ้ำพื้น ผ้ำผูก จำนวน 25 เมตร
๑๓ วัสดุสำนักงำน จำนวน 4 รำยกำร

๒๑ แผ่นพับ คำแนะนำ หลังถอนฟันและผ่ำฟันคุด

ลงชื่อ..............................เจ้ำหน้ำที่
(นำงวันดี ณรงค์)

รำคำหน่อย(บำท) ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
13,000.00 ร้ำน จิตรอักษรกำรพิมพ์ รำคำ
13,000 บำท
580.00 นำย อำคม ไส้ท้ำยดู รำคำ 580.00
บำท
500.00 หจก.ห้ำงผ้ำโชคดี รำคำ 500.00
บำท
5,243.30 บจก.สหไทยเปเปอร์พลัส รำคำ
5,243.30 บำท
10,800.00 ร้ำน จิตรอักษรกำรพิมพ์ รำคำ
10,800.00 บำท
71,458.00 ร้ำน ร่อนพิบูลย์คอมพิวเตอร์ รำคำ
71,458.00 บำท
515 บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ รำคำ
14,420.00 บำท
850.00 หจก.สิริเครื่องเย็นแอนด์เซอร์วิส
รำคำ 850.00 บำท
1,950.00 หจก.สิริเครื่องเย็นแอนด์เซอร์วิส
รำคำ 1,950.00 บำท
1,650.00 หจก.สิริเครื่องเย็นแอนด์เซอร์วิส
รำคำ 1,650.00 บำท
250.00 โรงพิมพ์ ลำยสือไท รำคำ 500.00
บำท
0.80 ร้ำน จิตรอักษรกำรพิมพ์ รำคำ
1,600.00 บำท

ลงชื่อ...................................หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่
(นำงนิศำกร สวัสดิกูล)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ร้ำน จิตรอักษรกำรพิมพ์ รำคำ
13,000 บำท
นำย อำคม ไส้ท้ำยดู รำคำ 580.00
บำท
หจก.ห้ำงผ้ำโชคดี รำคำ 500.00
บำท
บจก.สหไทยเปเปอร์พลัส รำคำ
5,243.30 บำท
ร้ำน จิตรอักษรกำรพิมพ์ รำคำ
10,800.00 บำท
ร้ำน ร่อนพิบูลย์คอมพิวเตอร์ รำคำ
71,458.00 บำท
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ รำคำ
14,420.00 บำท
หจก.สิริเครื่องเย็นแอนด์เซอร์วิส
รำคำ 850.00 บำท
หจก.สิริเครื่องเย็นแอนด์เซอร์วิส
รำคำ 1,950.00 บำท
หจก.สิริเครื่องเย็นแอนด์เซอร์วิส
รำคำ 1,650.00 บำท
โรงพิมพ์ ลำยสือไท รำคำ 500.00
บำท
ร้ำน จิตรอักษรกำรพิมพ์ รำคำ
1,600.00 บำท

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

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำในกำรซื้อหรือ
จ้ำง
108/2563 ลว.
16/06/2563
112/1563 ลว.
16/06/2563
110/2563 ลว.
16/06/2563
109/2563 ลว.
16/06/2563
-

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

๑
๒
๓
๔
๕
๖

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงินงบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซื้อ/จ้ำง

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

10,000.00
2,220.00
2,600.00
7,800.00
1,650.00
1,455.20

10,000.00 เฉพำะเจำะจง
3,624.00 เฉพำะเจำะจง
2,600.00 เฉพำะเจำะจง
7,800.00 เฉพำะเจำะจง
2,221.32 เฉพำะเจำะจง
1,560.00 เฉพำะเจำะจง

จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 2 รำยกำร
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 6 รำยกำร
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 2 รำยกำร
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 3 รำยกำร
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 2 รำยกำร
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร

4,460.00
15,960.00
35,319.20
16,050.00
2,936.00
31,297.50
5,900.00
12,250.00
5,400.00

5,296.50
21,180.00
50,838.90
20,000.00
3,116.84
49,511.50
6,420.00
20,476.00
6,900.00

๑๖ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 3 รำยกำร

41,005.00

๑๗ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 4 รำยกำร
๑๘ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 2 รำยกำร

๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร

วงเงินที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

จัดซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 1 รำยกำร

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

แบบสขร1 (1).xls (มิ.ย.63)

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำในกำร
โดยสังเขป
ซื้อหรือจ้ำง

บริษทั พำตำร์แลบ(2517)จำกัด
บริษทั ที เอ็น พีเฮลท์แคร์จำกัด
ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญพรีเมดฟำร์มำ
องค์กำรเภสัชกรรม
บริษทั โปลิฟำร์มจำกัด
บริษทั เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอล
อินดัสตรี้จำกัด
4,460.00 บริษทั โกลบอลฟำร์มจำกัด
15,960.00 บริษัทนิวฟำร์มำ(ประเทศไทย)จำกัด
35,319.20 องค์กำรเภสัชกรรม
16,050.00 บริษทั เกร๊ทเตอร์มำยบำซินจำกัด
2,936.00 บริษทั โกลบอลฟำร์มจำกัด
31,297.50 บริษทั ดีทแฮล์มเคลเลอร์โลจิศติกส์
5,900.00 จบริำกัษดทั ซิลลิคฟำร์มำจำกัด
12,250.00 บริษทั พนำพัฒน์เฮลท์แคร์จำกัด
5,400.00 บริษทั โปลิฟำร์มจำกัด

รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด
องค์กำรเภสัชผลิต
รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด

88/2563,27052563
/631148,25052563
/631151,26052563
87/2563,27052563
/63150,26052563
/63152,26052563

รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด
องค์กำรเภสัชผลิต
รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด

/63158,08062563
91/2563,08062563
89/2563,08062563
90/2563,08062563
/63153,08062563
93/2563,10062563
92/2563,08062563
95/2563,10062562
97/2563,11062563

63,170.00 เฉพำะเจำะจง

41,005.00 องค์กำรเภสัชกรรม

องค์กำรเภสัชผลิต 94/2563,10062563

4,078.00

4,986.00 เฉพำะเจำะจง

4,078.00 องค์กำรเภสัชกรรม

3,690.00

6,192.00 เฉพำะเจำะจง

3,690.00 บริษทั ฟำร์มำแลนด์(1982)จำกัด รำคำถูกที่สุด

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

10,000.00
2,220.00
2,600.00
7,800.00
1,650.00
1,455.20

แบบ สขร.1

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

องค์กำรเภสัชผลิต 164,10062563

ลงชื่อ

165,10062563

ลำดับ
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง
ที่
19 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 2 รำยกำร
20 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 2 รำยกำร
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร
21

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย. 2563
แบบ สขร.1
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (ฝ่ายเภสัชกรรม)
วันที่
เดือน
พ.ศ 2563 (วันที่ปดิ ประกาศ)
วงเงินที่จัดซื้อ วงเงินงบประมำณ
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำใน
วิธซี ื้อ/จ้ำง
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (รำคำกลำง)
เสนอ
โดยสังเขป กำรซื้อหรือจ้ำง
3,640.00
4,740.00 เฉพำะเจำะจง
3,640.00 บริษทั ทีโอเคมีคอลส์(1979)จำกัด รำคำถูกที่สุด
166,11062563
2,280.00
1,200.00

2,287.92 เฉพำะเจำะจง
3,000.00 เฉพำะเจำะจง

2,280.00 บริษทั สหแพทย์เภสัชจำกัด
1,200.00 บริษทั ชุมชนเภสัชกรรมจำกัด
(มหำชน)

รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด

167,11062563
168,11062563

9,630.00

9,630.00 เฉพำะเจำะจง

9,630.00 บริษทั สยำมฟำร์มำซูติคอลจำกัด

รำคำถูกที่สุด

96/2563,10062563

59,144.00

122,356.60 เฉพำะเจำะจง

24 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร
25 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 2 รำยกำร

95,679.40

96,407.00 เฉพำะเจำะจง

6,980.40

7,100.40 เฉพำะเจำะจง

26 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร
27 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร
28 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 2 รำยกำร

3,360.00
7,950.00
3,355.20

3,360.00 เฉพำะเจำะจง
11,250.00 เฉพำะเจำะจง
4,960.00 เฉพำะเจำะจง

22 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร
23 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 4 รำยกำร

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

แบบสขร1 (1).xls (มิ.ย.63)

59,144.00 องค์กำรเภสัชกรรม

องค์กำรเภสัชผลิต 98/2563,11062563

95,679.40 บริษทั ซิลลิคฟำร์มำจำกัด

รำคำถูกที่สุด

99/2563,16062563

6,980.40 องค์กำรเภสัชกรรม

องค์กำรเภสัชผลิต 100/2563,16062563

3,360.00 บริษทั ไบโอฟำร์มเคมีคัลส์จำกัด
7,950.00 บริษทั โกลบอลฟำร์มจำกัด
3,355.20 บริษทั เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอล
อินดัสตรี้จำกัด

รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด

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

ลงชื่อ

174,16062563
101/2563,16062563
172,15062563

ลำดับ
ที่

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

๒๒ ปกเวชระเบียนผู้ป่วยในพร้อมลิ้นแฟ้ม สำหรับ
งำนห้องคลอด
๒๓ ติดตั้งระบบดูดอำกำศเพิ่มที่ห้องแยกโรค,โช๊คดัน
ประตู
๒๔ สำยพำนเครื่อง อบผ้ำ จำนวน 2 เส้น
๒๕ ตู้เหล็กบำนเลื่อน กระจก ขนำด 4 ฟุต ทรงเตี้ย
จำนวน 1 ตู้
๒๖ แบตเตอรรี่ วิทยุสื่อสำร G80 จำนวน 1 ก้อน
๒๗ วัสดุคอมพิวเตอร์ ตำมแผนจัดซื้อไตรมำส
4/2563 จำนวน 11 รำยกำร

ลงชื่อ..............................เจ้ำหน้ำที่
(นำงวันดี ณรงค์)

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง (บำท)

วงเงินงบประมำณ
(รำคำกลำง)

3,750.00

3,750.00

16,585.00

16,585.00

1,160.00

1,160.00

4,170.00

4,170.00

950.00

950.00

27,907.00

27,907.00

รำคำหน่อย(บำท)

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

12.50 ร้ำน จิตรอักษรกำรพิมพ์ รำคำ
3,750.00 บำท
16,585.00 ร้ำน ส.รวมช่ำงวิศวกรรม รำคำ
16,585.00 บำท
580.00 ร้ำน สยำมกำรไฟฟ้ำ รำคำ
1,160.00 บำท
4,170.00 หจก.แฟรี่ทำวน์เฟอร์นิเจอร์ รำคำ
4,170.00 บำท
950.00 ร้ำน ทุ่งสงสื่อสำร รำคำ 950.00
บำท
27,907.00 บจก.เอสทีพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ
เอ รำคำ 27,907.00 บำท

ลงชื่อ...................................หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่
(นำงนิศำกร สวัสดิกูล)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ร้ำน จิตรอักษรกำรพิมพ์ รำคำ
3,750.00 บำท
ร้ำน ส.รวมช่ำงวิศวกรรม รำคำ
16,585.00 บำท
ร้ำน สยำมกำรไฟฟ้ำ รำคำ
1,160.00 บำท
หจก.แฟรี่ทำวน์เฟอร์นิเจอร์ รำคำ
4,170.00 บำท
ร้ำน ทุ่งสงสื่อสำร รำคำ 950.00
บำท
บจก.เอสทีพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ
เอ รำคำ 27,907.00 บำท

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

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำในกำรซื้อหรือ
จ้ำง
111/2563 ลว.
16/06/2563
113/2563 ลว.
23/06/2563

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2563
โรงพยำบำลจุฬำภรณ์ (ฝ่ำยกำรพยำบำล)
วันที่ 10 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2563 (วันที่ปิดประกำศ)
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๗
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง (บำท)

Arm sling size XS
300.00
Arm sling size L
600.00
เอี๊ยมพลาสติก
1,750.00
Needle disposable 21* 1.5 นิ้ว
4,750.00
NG Tube no.6
80.00
หมวกคลุมผม disposable
1,500.00
Oxygen 6 คิว
4,620.00
Oxygen 1.5 คิว
220.00
กระป๋องทิ้งเข็ม ขนาด 5 * 13 นิ้ว
765.00
กระดาษอัลตร้าซาวนด์ SONY
1,600.00
Eye shield ( ใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา )
600.00
Medicut no.18
4,380.00
Medicut no.20
8,760.00
Medicut no.22
12,840.00
Needle disposable 18* 1.5 นิ้ว
2,545.00
Needle disposable 25* 1 นิ้ว
2,375.00
Syring disposable 1 ml
6,600.00
Oxygen 6 คิว
3,960.00
Oxygen 1.5 คิว
220.00
ป้ายข้อมือผู้ใหญ่แบบสอด
6,000.00
บันไดขึ้นเตียง 2 ชั้น สแตนเลส
3,300.00
ลงชื่อ.....................................เจ้าหน้าที่
(นางดารุณี ไชยธานี)

วงเงิน
งบประมำณ
(รำคำกลำง)
300.00
600.00
1,750.00
4,750.00
80.00
1,500.00
4,620.00
220.00
765.00
1,600.00
600.00
4,380.00
8,760.00
12,840.00
2,545.00
2,375.00
6,600.00
3,960.00
220.00
6,000.00
3,300.00

วิธีซื้อ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จากัด /300.00
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จากัด /300.00
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จากัด /600.00
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จากัด /600.00
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จากัด /1,750.00
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จากัด /1,750.00
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จากัด /4,750.00
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จากัด /4,750.00
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จากัด /80.00
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จากัด /80.00
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จากัด /1,500.00
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จากัด /1,500.00
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
เฉพาะเจาะจง ทุ่งสงออกซิเจน /4,620.00
ทุ่งสงออกซิเจน /4,620.00
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
เฉพาะเจาะจง ทุ่งสงออกซิเจน /220.00
ทุ่งสงออกซิเจน /220.00
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด สินสิริ เมดิเทค/765.00
ห้างหุ้นส่วนจากัด สินสิริ เมดิเทค/765.00
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
เฉพาะเจาะจง บริษัท แอม เบส พลัส จากัด/1,600.00
บริษัท แอม เบส พลัส จากัด/1,600.00
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จากัด /600.00
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จากัด /600.00
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จากัด /4,380.00
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จากัด /4,380.00
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จากัด /8,760.00
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จากัด /8,760.00
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จากัด /12,840.00
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จากัด /12,840.00
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จากัด /2,545.00
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จากัด /2,545.00
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จากัด /2,375.00
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จากัด /2,375.00
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จากัด /6,600.00
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จากัด /6,600.00
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
เฉพาะเจาะจง ทุ่งสงออกซิเจน /3,960.00
ทุ่งสงออกซิเจน /3,960.00
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
เฉพาะเจาะจง ทุ่งสงออกซิเจน /220.00
ทุ่งสงออกซิเจน /220.00
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็นแอนด์ที เมดิทอป (2007) /6,000.00
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็นแอนด์ที เมดิทอป (2007) /6,000.00
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ไอ.พี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จากัด /3,300.00
บริษัท วี.ไอ.พี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จากัด /3,300.00 ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
ลงชื่อ...........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ลงชื่อ...........................................รักษาการผู้อานวยการ
(นางวิรัตน์ อุ่นนวน)
(นายขุมธน ถนนทิพย์)

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำในกำรซื้อ
หรือจ้ำง
63177, 27/5/63
63177, 27/5/63
63178, 27/5/63
63179, 27/5/63
63179, 27/5/63
63179, 27/5/63
63180, 2/6/63
63180, 2/6/63
63181, 27/5/63
63182, 3/6/63
63183, 3/6/63
63184, 3/6/63
63184, 3/6/63
63184, 3/6/63
63184, 3/6/63
63184, 3/6/63
63184, 3/6/63
63185, 5/6/63
63185, 5/6/63
63186, 17/6/63
63187, 17/6/63

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2563
โรงพยำบำลจุฬำภรณ์ (ฝ่ำยกำรพยำบำล)
วันที่ 10 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2563 (วันที่ปิดประกำศ)
ลำดับที่
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๒
๔๓

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง (บำท)

ลูกสูบยางแดง No. 1
300.00
Oxygen 6 คิว
4,620.00
Oxygen 1.5 คิว
220.00
Gauze 2 * 2 non sterile
1,712.00
Cotton 0.35 gm non sterile
3,103.00
Cotton 1.4 gm non sterile
1,861.80
Gauze bandage 3 นิ้ว
856.00
ซองบรรจุเวชภัณฑ์ ชนิดเรียบ 4 นิ้ว
2,040.00
ซองบรรจุเวชภัณฑ์ ชนิดเรียบ 8 นิ้ว
5,120.00
Set iv ผู้ใหญ่
11,400.00
Set ให้เลือด
750.00
ขวด Suction pineline พร้อมฝา
12,000.00
เกจ์ออกซิเจน pineline
7,500.00
Oxygen sat เครื่องเล็ก
2,200.00
ถังขยะกลมสแตนเลส
3,200.00
ตะแกรงล้างแผลสแตนเลส
6,600.00
Oxygen 6 คิว
4,620.00
Oxygen 1.5 คิว
440.00
ลงชื่อ...................................เจ้าหน้าที่
(นางดารุณี ไชยธานี)

วงเงิน
งบประมำณ
(รำคำกลำง)
300.00
4,620.00
220.00
1,712.00
3,103.00
1,861.80
856.00
2,040.00
5,120.00
11,400.00
750.00
12,000.00
7,500.00
2,200.00
3,200.00
6,600.00
4,620.00
440.00

วิธีซื้อ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จากัด /300.00
เฉพาะเจาะจง ทุ่งสงออกซิเจน /4,620.00
เฉพาะเจาะจง ทุ่งสงออกซิเจน /220.00
เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จากัด /1,712.00
เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จากัด /3,103.00
เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จากัด /1,861.80
เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จากัด /856.00
เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ดี เอช ซี เทรดดิ้ง /2,040.00
เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ดี เอช ซี เทรดดิ้ง /5,120.00
เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จากัด /11,400.00
เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จากัด /750.00
เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ไอ.พี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จากัด /12,000.00
เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ไอ.พี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จากัด /7,500.00
เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ไอ.พี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จากัด /2,200.00
เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ไอ.พี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จากัด /3,200.00
เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ไอ.พี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จากัด /6,600.00
เฉพาะเจาะจง ทุ่งสงออกซิเจน /4,620.00
เฉพาะเจาะจง ทุ่งสงออกซิเจน /440.00
ลงชื่อ.........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางวิรัตน์ อุ่นนวน)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จากัด /300.00
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
ทุ่งสงออกซิเจน /4,620.00
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
ทุ่งสงออกซิเจน /220.00
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จากัด /1,712.00
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จากัด /3,103.00
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จากัด /1,861.80
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จากัด /856.00
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
ห้างหุ้นส่วนจากัด ดี เอช ซี เทรดดิ้ง /2,040.00 ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
ห้างหุ้นส่วนจากัด ดี เอช ซี เทรดดิ้ง /5,120.00 ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จากัด /11,400.00
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จากัด /750.00
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
บริษัท วี.ไอ.พี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จากัด /12,000.00 ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
บริษัท วี.ไอ.พี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จากัด /7,500.00 ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
บริษัท วี.ไอ.พี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จากัด /2,200.00 ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
บริษัท วี.ไอ.พี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จากัด /3,200.00 ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
บริษัท วี.ไอ.พี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จากัด /6,600.00 ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
ทุ่งสงออกซิเจน /4,620.00
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
ทุ่งสงออกซิเจน /440.00
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
ลงชื่อ...........................................รักษาการผู้อานวยการ
(นายขุมธน ถนนทิพย์)

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำในกำรซื้อ
หรือจ้ำง
63188, 17/6/63
63189, 18/6/63
63189, 18/6/63
63190, 15/6/63
63191, 17/6/63
63191, 17/6/63
63191, 17/6/63
63192, 17/6/63
63192, 17/6/63
63193, 17/6/63
63193, 17/6/63
63194, 3/6/63
63195, 3/6/63
63195, 3/6/63
63195, 3/6/63
63195, 3/6/63
63196, 26/6/63
63196, 26/6/63

