ลำดับ
ที่

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

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

๑ ทรำยกำจัดลูกน้ำยุงลำยชนิดซอง 20กรัม บรรจุ
1,250 ซอง/ถ้ง,โลชั่นป้องกันยุง จำนวน
2,000 ซอง
๒ ฟอร์มแบบคัดกรองผู้สูงอำยุ จำนวน 5,000 ชุด

40,000.00

9,000.00

9,000.00

๓ ฟอร์ม Doctor's Orde and Progress note
sheet จำนวน 1,000 ชุด
๔ โทรศัพท์สำนักงำน แบบไร้สำย จำนวน 1 เครื่อง

1,800.00

1,800.00

1,940.00

1,940.00

๕ ผ้ำโฮเกร สีฟ้ำ สำหรับผู้ประดับ จำนวน 50 เมตร

1,000.00

1,000.00

๖ ธงประดับสัญลักษณ์ สก.สีฟ้ำ ขนำด 60*90
ซม.จำนวน 25 ผืน
๗ ป้ำยไวนิล พระรำชปณิธำนฯ ขนำด 1.00 x
6.00 เมตร จำนวน 1 ผืน
๘ ตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัตกิ ำร ประจำเดือน
กรกฏำคม 2563
๙ ซ่อมแอร์ห้องพิเศษ 1 จำนวน 1 เครื่อง

1,500.00

1,500.00

900.00

900.00

7,660.00

7,660.00

3,600.00

3,600.00

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

40,000.00 5000.00/5.00

ร้ำน เคมีภัณฑ์ รำคำ 40,000.00
บำท

1.8 ร้ำน จิตรอักษรกำรพิมพ์ รำคำ
9,000.00 บำท
1.80 ร้ำน จิตรอักษรกำรพิมพ์ รำคำ
1,800.00 บำท
1,940.00 บมจ.สุรจิตทุ่งสง รำคำ 1,940.00
บำท
20.00 หจก.สุมิตรำ(สำนักงำนใหญ่) รำคำ
1,000.00 บำท
60.00 หจก.เชวงว่องวำณิช รำคำ
1,500.00 บำท
900.00 ร้ำน จุฬำธุรกิจกำรพิมพ์ รำคำ
900.00 บำท
7,600.00 บจก.เนชั่นแนบ เฮลท์แคร์ ซิสเท็ม
รำคำ 7,660.00 บำท
3,600.00 บจก.ไทย ธรรม แอร์ รำคำ
3,600.00 บำท

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

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำในกำรซื้อ
หรือจ้ำง
ร้ำน เคมีภัณฑ์ รำคำ 40,000.00 131/2563 ลว.
บำท
30/06/2563
ร้ำน จิตรอักษรกำรพิมพ์ รำคำ
9,000.00 บำท
ร้ำน จิตรอักษรกำรพิมพ์ รำคำ
1,800.00 บำท
บมจ.สุรจิตทุ่งสง รำคำ
1,940.00 บำท
หจก.สุมิตรำ(สำนักงำนใหญ่) รำคำ
1,000.00 บำท
หจก.เชวงว่องวำณิช รำคำ
1,500.00 บำท
ร้ำน จุฬำธุรกิจกำรพิมพ์ รำคำ
900.00 บำท
บจก.เนชั่นแนบ เฮลท์แคร์ ซิสเท็ม
รำคำ 7,660.00 บำท
บจก.ไทย ธรรม แอร์ รำคำ
3,600.00 บำท

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

132/2563 ลว.
30/06/2563
116/2563 ลว.
30/06/2563
-

ลำดับ
ที่

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

๑๐ ฟอร์ม แบบคัดกรอง Metabolic จำนวน
3,000 ใบ
๑๑ จ้ำงปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด ระบบสำย Lan
จำนวน 1 งำน
๑๒ จ้ำงตัดกิ่งไม้,ต้นไม้ที่ล้มทับสำยไฟฟ้ำ จำนวน 1
งำน
๑๓ ถุงขยะติดเชื้อสีแดง ขนำด 9",14",16" จำนวน
105 กก.
๑๔ จ้ำงปรับปรุงระบบสำยไฟฟ้ำ ระบบกรำวด์ ตึก
ผู้ป่วยใน จำนวน 1 งำน
๑๕ ยำงล้อรถยนต์ ทะเบียน กท-7576 นศ.จำนวน
4 เส้น
๑๖ ตู้เก็บเอกสำร ตู้บำนเลื่อนกระจก ตู้ 6 ลิ้นชัก 1
บำนเปิด 1 ตู้ จำนวน 1 ชุด
๑๗ กระดำษชำระ ชนิดแผ่น แพ็ค 4 ห่อ จำนวน
20 แพ็ค
๑๘ ค่ำบริกำร เช้ำเต้นท์ ประจำเดือน กรกฏำคม
2563 (7/07/63-6/08/63)
๑๙ ป้ำยไวนิล พระรำชินี ร.9 ขนำด 205 * 165
ซม.จำนวน 1 ผืน
๒๐ ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กท-7576 นศ. จำนวน 1
งำน
๒๑ บริกำรตรวจ เช็ค ซ่อม เครื่อง Suction
Pipeline จำนวน 3 เครื่อง

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

วงเงินที่จัดซื้อ วงเงินงบประมำณ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (รำคำกลำง)
2,700.00

2,700.00

70,820.00

70,820.00

700.00

700.00

6,230.00

6,230.00

30,000.00

30,000.00

19,600.00

19,600.00

9,500.00

9,500.00

1,900.00

1,900.00

1,000.00

1,000.00

507.00

507.00

4,300.00

4,300.00

9,000.00

9,000.00

รำคำหน่อย(บำท) ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
0.90 ร้ำน จิตรอักษรกำรพิมพ์ รำคำ
2,700.00 บำท
70,820.00 ร้ำน ร่อนพิบูลย์คอมพิวเตอร์ รำคำ
70,820.00 บำท
700.00 นำย กษิเดช นำคแก้ว รำคำ
700.00 บำท
60.00/58.00/60. หจก.บี.บี.เค แอดวำนซ์ มัลติเทรด
00
รำคำ 6,230.00 บำท
30,000.00 นำย วรวิทย์ ผำสุข รำคำ
30,000.00 บำท
4,900.00 หจก.ค็อกพิทโกศล รำคำ
19,600.00 บำท
9,500.00 หจก.แฟรี่ทำวน์เฟอร์นิเจอร์ รำคำ
9,500.00 บำท
95.00 บจก. สหไทยเปเปอร์พลัส รำคำ
1,900.00 บำท
1,000.00 นำย จ่ำย ทองชู รำคำ 1,000.00
บำท
507 ร้ำน จุฬำธุรกิจกำรพิมพ์ รำคำ
507.00 บำท
4,300.00 หจก.ค็อกพิทโกศล 1999 รำคำ
4,300.00 บำท
4,000.00/2,500.0 บจก.ลัค เอเชีย อินเตอร์เทรด รำคำ
0/2,500.00
9,000.00 บำท

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

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ร้ำน จิตรอักษรกำรพิมพ์ รำคำ
2,700.00 บำท
ร้ำน ร่อนพิบูลย์คอมพิวเตอร์
รำคำ70,820.00 บำท
นำย กษิเดช นำคแก้ว รำคำ
700.00 บำท
หจก.บี.บี.เค แอดวำนซ์ มัลติเทรด
รำคำ 6,230.00 บำท
นำย วรวิทย์ ผำสุข รำคำ
30,000.00 บำท
หจก.ค็อกพิทโกศล รำคำ
19,600.00 บำท
หจก.แฟรี่ทำวน์เฟอร์นิเจอร์ รำคำ
9,500.00 บำท
บจก. สหไทยเปเปอร์พลัส รำคำ
1,900.00 บำท
นำย จ่ำย ทองชู รำคำ
1,000.00 บำท
ร้ำน จุฬำธุรกิจกำรพิมพ์ รำคำ
507.00 บำท
หจก.ค็อกพิทโกศล 1999 รำคำ
4,300.00 บำท
บจก.ลัค เอเชีย อินเตอร์เทรด
รำคำ 9,000.00 บำท

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

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำในกำรซื้อ
หรือจ้ำง
120/2563 ลว.
24/07/2563
128/2563 ลว.
135/2563 ลว.
24/07/2563
134/2563 ลว.
05/08/2563
133/2563 ลว.
05/08/2563
136/2563 ลว.
11/08/2563

ลำดับ
ที่

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง (บำท)

๒๒ คลอรีนเม็ด 90% จำนวน 2 ถัง,แถบตรวจ
คลอรีนตกค้ำงในน้ำ จำนวน 4 กล่อง
๒๓ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว/ ผ้ำถูพื้น,ไม้คบี อลูมิเนียม
,กล่องล้อ จำนวน 3 รำยกำร
๒๔ ที่กดสบู่เหลว,ถังขยะเทศบำลฝำสวิง สีแดง
จำนวน 4 ใบ
๒๕ ถังบำบัดน้ำเสีย ขนำด 600 ลิตร จำนวน 1 ใบ

22,000.00

๒๖ หลอดไฟยำว - สั้น LED อย่ำงละ 10 หลอด,
หลอดไฟฟ้ำตะเกียบ 14 วัตต์ 24 หลอด
๒๗ ถังดักไขมัน 30 ลิตร 1 ถัง,พัดลมดูดอำกำศ 10
นิ้ว 1 ตัว
๒๘ กลอนตัวล๊อค ขนำด 3" 2 ตัว,สำยยู 3 ตอน 2
ตัว
๒๙ บริกำรตรวจ ซ่อมเครื่องปรับอำกำศ ห้องตรวจ 1
จำนวน 1 เครื่อง
๓๐ บริกำร ตรวจ ซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ จำนวน 2
เครื่อง
๓๑ สำย Lan CAT16 Link outdor 305 m
จำนวน 1 ลัง

5,930.00

๓๒ หัว RJ 45 จำนวน 100 หัว

1,200.00

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

2,110.00
4,159.00
3,390.00

3,700.00
218.00
4,500.00
2,500.00
4,900.00

วงเงินงบประมำณ
(รำคำกลำง)

รำคำหน่อย(บำท)

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

22,000.00 9,500.00/750.00 ร้ำน เคมีภัณฑ์ รำคำ 22,000.00
บำท
2,110.00 40.00/30.00/260 หจก.ศรีนครเครื่องครัว รำคำ
.00
2,110.00 บำท
4,159.00 199.00/990.00 บจก.สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ รำคำ
4,159.00 บำท
3,390.00
3,390.00 บจก.สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ รำคำ
3,390.00 บำท
5,930.00 198.00/143.00/1 ร้ำน จุฬำวิศวกรรมกำรไฟฟ้ำ รำคำ
5,930.00 บำท
05.00
3,700.00 2,650.00/1,050.0 หจก.นครศรีฯ สหมิตร รำคำ
0
3,700.00 บำท
218.00 70.00/39.00
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ รำคำ
218.00 บำท
4,500.00
4,500.00 หจก.สิริเครื่องเย็น แอนด์ เซอร์วิส
รำคำ 4,500.00 บำท
2,500.00
2,500.00 ร้ำน ร่อนพิบูลย์คอมพิวเตอร์ รำคำ
2,500.00 บำท
4,900.00
4,900.00 ร้ำน ร่อนพิบูลย์คอมพิวเตอร์ รำคำ
4,900.00 บำท
1,200.00

12.00 ร้ำน ร่อนพิบูลย์คอมพิวเตอร์ รำคำ
1,200.00 บำท

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

เลขที่และวันที่ของ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ สัญญำในกำรซื้อ
หรือจ้ำง
ร้ำน เคมีภัณฑ์ รำคำ 22,000.00 138/2563 ลว.
บำท
11/08/2563
หจก.ศรีนครเครื่องครัว รำคำ
2,110.00 บำท
บจก.สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ รำคำ
4,159.00 บำท
บจก.สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ รำคำ
3,390.00 บำท
ร้ำน จุฬำวิศวกรรมกำรไฟฟ้ำ
137/2563 ลว.
รำคำ 5,930.00 บำท
11/08/2563
หจก.นครศรีฯ สหมิตร รำคำ
3,700.00 บำท
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ รำคำ 218.00 บำท
หจก.สิริเครื่องเย็น แอนด์ เซอร์วิส รำคำ 4,500.00 บำท
ร้ำน ร่อนพิบูลย์คอมพิวเตอร์ รำคำ 2,500.00 บำท
ร้ำน ร่อนพิบูลย์คอมพิวเตอร์ รำคำ 4,900.00 บำท
ร้ำน ร่อนพิบูลย์คอมพิวเตอร์ รำคำ 1,200.00 บำท

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

ลำดับ
ที่

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง (บำท)

วงเงินงบประมำณ
(รำคำกลำง)

๓๓ ฮำร์ดดิส SSD 480 GB จำนวน 1 ตัว

3,380.00

3,380.00

๓๔ แรม DDR4 8 GB/2400,Power supply 550
watt
๓๕ กระดำษใบเสร็จ สำหรับเครื่องพิมพ์ควำมร้อน
จำนวน 50 ม้วน
๓๖ เครื่องสำรองไฟฟ้ำ 800VA 480 watt cyber
power จำนวน 2 เครื่อง
๓๗ ป้ำย,ป้ำยพลำสวู๊ด ขนำดต่ำงๆ จำนวน 19
รำยกำร
๓๘ สมุดประจำตัวผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรังและโรคหืด
,ชุดAdmit,ใบบันทึกทำงกำรพยำบำล
๓๙ วัสดุสำนักงำน/แฟ้มกระดุม,ปำกกำน้ำเงิน-แดง
,สมุดหนำ
๔๐ วัสดุสำนักงำน/ปำกกำ,ดินสอดำ,ซองใส
เอนกประสงค์เอ4,แฟ้มเอ4
๔๑ ตู้เคำน์เตอร์ สำหรับวำงของ ขนำด 90 ซม.
จำนวน 1 ตู้
๔๒ บริกำร ตรวจซ่อมเครื่องปรับอำกำศ ห้อง
อุบัตเิ หตุฉุกเฉิน จำนวน 2 เครื่อง
๔๓ บริกำร ตรวจซ่อมเครื่องปรับอำกำศ ห้องจ่ำยยำ
จำนวน 2 เครื่อง

3,110.00

3,110.00

4,500.00

4,500.00

5,000.00

5,000.00

1,730.00

1,730.00

8,000.00

8,000.00

3,010.00

3,010.00

1,840.50

1,840.50

1,850.00

1,850.00

2,950.00

2,950.00

4,600.00

4,600.00

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

รำคำหน่อย(บำท)

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

3380 ร้ำน ร่อนพิบูลย์คอมพิวเตอร์ รำคำ5
3,380.00 บำท
2}460.00/650.00 ร้ำน ร่อนพิบูลย์คอมพิวเตอร์ รำคำ
3,110.00 บำท
90.00 ร้ำน ร่อนพิบูลย์คอมพิวเตอร์ รำคำ
4,500.00 บำท
2,500.00 ร้ำน ร่อนพิบูลย์คอมพิวเตอร์ รำคำ
5,000.00 บำท
1730 ร้ำน จุฬำธุรกิจกำรพิมพ์ รำคำ
1,730.00 บำท
8,000.00 ร้ำน จิตรอักษรกำรพิมพ์ รำคำ
8,000.00 บำท
3,010.00 ร้ำน คุณครูเครื่องเขียน รำคำ
3,010.00 บำท
1,840.50 บจก.สหไทยเปเปอร์พลัส รำคำ
1,840.50 บำท
1850 ร้ำน รุ่งฟ้ำเฟอร์นิเจอร์ รำคำ
1,850.00 บำท
1,700.00/1,1250. หจก.สิริเครื่องเย็น แอนด์ เซอร์วิส
00
รำคำ 2,950.00 บำท
4,600.00 หจก.สิริเครื่องเย็น แอนด์ เซอร์วิส
รำคำ 4,600.00 บำท

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

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ร้ำน ร่อนพิบูลย์คอมพิวเตอร์
รำคำ5 3,380.00 บำท
ร้ำน ร่อนพิบูลย์คอมพิวเตอร์ รำคำ
3,110.00 บำท
ร้ำน ร่อนพิบูลย์คอมพิวเตอร์ รำคำ
4,500.00 บำท
ร้ำน ร่อนพิบูลย์คอมพิวเตอร์ รำคำ
5,000.00 บำท
ร้ำน จุฬำธุรกิจกำรพิมพ์ รำคำ
1,730.00 บำท
ร้ำน จิตรอักษรกำรพิมพ์ รำคำ
8,000.00 บำท
ร้ำน คุณครูเครื่องเขียน รำคำ
3,010.00 บำท
บจก.สหไทยเปเปอร์พลัส รำคำ
1,840.50 บำท
ร้ำน รุ่งฟ้ำเฟอร์นิเจอร์ รำคำ
1,850.00 บำท
หจก.สิริเครื่องเย็น แอนด์ เซอร์วิส
รำคำ 2,950.00 บำท
หจก.สิริเครื่องเย็น แอนด์ เซอร์วิส
รำคำ 4,600.00 บำท
ลงชื่อ.................................

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำในกำรซื้อ
หรือจ้ำง
140/2563 ลว.
18/08/2563
-

-

ลำดับ
ที่

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

๔๔ บริกำร ตรวจซ่อมเครื่องปรับอำกำศ บ้ำนพัก
แพทย์หลังที3่ จำนวน 1 เครื่อง
๔๕ เครื่องสำรองไฟฟ้ำ 800VA 480 watt cyber
power ที่ OPD จำนวน 1 เครื่อง
๔๖ เครื่องสำรองไฟฟ้ำ 800VA 480 watt cyber
power ที่ทันตะ จำนวน 1 เครื่อง
๔๗ ใบแจ้งค่ำรักษำพยำบำล 10 เล่ม,แบบฟอร์ม
ปรอท 10 เล่ม
๔๘ หมึกคอมพิวเตอร์ Cannon325,Fuji
Xerox225,115,HP12A,HP85A
๔๙ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงำนแบบประมวลผล
จำนวน 1 เครื่อง

วงเงินที่จัดซื้อ วงเงินงบประมำณ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (รำคำกลำง)
800.00
2,500.00
2,500.00
1,350.00

รำคำหน่อย(บำท)

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

800.00

800.00 หจก.สิริเครื่องเย็น แอนด์ เซอร์วิส
รำคำ 800.00 บำท
2,500.00
2,500.00 ร้ำน ร่อนพิบูลย์คอมพิวเตอร์ รำคำ
2,500.00 บำท
2,500.00
2,500.00 ร้ำน ร่อนพิบูลย์คอมพิวเตอร์ รำคำ
2,500.00 บำท
1,350.00 750.00/600.00 ร้ำน จิตรอักษรกำรพิมพ์ รำคำ
1,350.00 บำท

8,550.00

8,550.00

22,000.00

22,000.00

เลขที่และวันที่ของ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ สัญญำในกำรซื้อ
หรือจ้ำง
หจก.สิริเครื่องเย็น แอนด์ เซอร์วิส รำคำ 800.00 บำท
ร้ำน ร่อนพิบูลย์คอมพิวเตอร์ รำคำ 2,500.00 บำท
ร้ำน ร่อนพิบูลย์คอมพิวเตอร์ รำคำ 2,500.00 บำท
ร้ำน จิตรอักษรกำรพิมพ์ รำคำ
1,350.00 บำท

8,550.00 บจก.เอสทีพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ บจก.เอสทีพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ 141/2563 ลว.
เอ รำคำ 8,550.00 บำท
โอเอ รำคำ 8,550.00 บำท
28/08/2563
22000 ร้ำน ร่อนพิบูลย์คอมพิวเตอร์ รำคำ
22,000.00 บำท

ร้ำน ร่อนพิบูลย์คอมพิวเตอร์ รำคำ 142/2563 ลว.
22,000.00 บำท
28/08/2563

๕๐

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

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

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

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ส.ค. 2563
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (ฝ่ายเภสัชกรรม)
วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ 2563 (วันที่ปิดประกาศ)
วงเงินที่
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง
จัดซื้อหรือจัด
จ้ำง (บำท)
๑ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 2 รำยกำร
11,481.00
๒ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 6 รำยกำร
22,009.00
๓ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 2 รำยกำร
35,400.00
๔ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร
680.00
๕ จัดซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 3 รำยกำร 14,250.00
๖ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 2 รำยกำร
2,930.00
๗ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 2 รำยกำร
3,300.00
๘ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร
3,450.75
๙ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร
2,407.50
๑๐ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร
3,700.00
๑๑ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร
1,344.00
๑๒ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 2 รำยกำร
1,928.10
๑๓ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 3 รำยกำร
9,943.80
๑๔ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร
12,750.00
๑๕ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร
95,679.40
ลงชื่อ..............................เจ้ำหน้ำที่
(นำงสุจิน สัญจร)

ลำดั
บที่

วงเงิน
ผู้เสนอรำคำ
งบประมำณ วิธีซื้อ/จ้ำง
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
และรำคำที่เสนอ
(รำคำกลำง)
14,781.00 เฉพำะเจำะจง 11,481.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
31,941.00 เฉพำะเจำะจง 22,009.00 องค์กำรเภสัชกรรม
43,300.00 เฉพำะเจำะจง 35,400.00 บริษัทเกร๊ทเตอร์มำยบำซินจำกัด
1,042.00 เฉพำะเจำะจง
680.00 องค์กำรเภสัชกรรม
14,250.00 เฉพำะเจำะจง 14,250.00 หจก.ลำภทักษิณ อินเตอร์แพค
2,977.18 เฉพำะเจำะจง
2,930.00 บริษัทแอตแลนติคฟำร์มำซูติคอลจำกัด
3,700.00 เฉพำะเจำะจง
3,300.00 บริษัท โกลบอลฟำร์ม จำกัด
5,457.00 เฉพำะเจำะจง
3,450.75 บริษัทดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
2,507.50 เฉพำะเจำะจง
2,407.50 บริษัท อำร์เอ็กซ์ จำกัด
8,000.00 เฉพำะเจำะจง
3,700.00 หจก. ภิญโญฟำร์มำซี จำกัด
1,344.96 เฉพำะเจำะจง
1,344.00 บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด
2,118.60 เฉพำะเจำะจง
1,928.10 องค์กำรเภสัชกรรม
14,447.93 เฉพำะเจำะจง
9,943.80 องค์กำรเภสัชกรรม
12,840.00 เฉพำะเจำะจง 12,750.00 บริษัท ฟำร์ม่ำ อินนำ จำกัด
96,407.00 เฉพำะเจำะจง 95,679.40 บริษัทซิลลิคฟำร์มำจำกัด
ลงชื่อ...................................หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่
(นำงเขตแข บุญประดิษฐ์)

แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
รำคำถูกที่สุด
องค์กำรเภสัชผลิต
รำคำถูกที่สุด
องค์กำรเภสัชผลิต
รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด
องค์กำรเภสัชผลิต
องค์กำรเภสัชผลิต
รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด

เลขที่และวันที่ของสัญญำใน
กำรซื้อหรือจ้ำง
118/2563,14072563
119/2563,14072563
120/2563,16072563
213,16072563
218,28072563
121/2563,23072564
222,08082565
215,23072566
216,28072567
217,28072568
209,10072569
226,06082563
124/2563,05082563
184,01072563
99/2563,16062563

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ส.ค. 2563
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (ฝ่ายเภสัชกรรม)
วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ 2563 (วันที่ปิดประกาศ)
ลำดั
บที่
16
17
18
19
20
21
22
23
24

เลขที่และวันที่ของสัญญำใน
กำรซื้อหรือจ้ำง

วงเงินที่
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง
จัดซื้อหรือจัด
จ้ำง (บำท)
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 3 รำยกำร
32,425.00
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 2 รำยกำร
40,575.00
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร
4,950.00
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 2 รำยกำร
2,138.00
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร
2,550.00
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร
720.00
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 2 รำยกำร
6,550.00

รำคำถูกที่สุด
องค์กำรเภสัชผลิต
รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด

126/2563,06082563
122/2563,05082563
224,04082563
228,11082564
229,13082565
236,13082566
127/2563,13082563

จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 3 รำยกำร

รำคำถูกที่สุด

244,14082565

รำคำถูกที่สุด

117/2563,10072563

รำคำถูกที่สุด

133/2563,17082563

จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร

25 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร
ลงชื่อ..............................เจ้ำหน้ำที่
(นำงสุจิน สัญจร)

วงเงิน
ผู้เสนอรำคำ
งบประมำณ วิธีซื้อ/จ้ำง
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
และรำคำที่เสนอ
(รำคำกลำง)
33,987.20 เฉพำะเจำะจง 32,425.00 บริษัทซิลลิคฟำร์มำจำกัด
56,100.00 เฉพำะเจำะจง 40,575.00 องค์กำรเภสัชกรรม
18,618.00 เฉพำะเจำะจง
4,950.00 บริษัทฟำร์มำดิกำ จำกัด
2,269.04 เฉพำะเจำะจง
2,138.00 บริษัททีแมนฟำร์มำจำกัด
2,700.00 เฉพำะเจำะจง
2,550.00 บริษัท พรีเมด ฟำร์มำ พลัส จำกัด
723.32 เฉพำะเจำะจง
720.00 บริษัท โกลบอลฟำร์ม จำกัด
8,500.00 เฉพำะเจำะจง
6,550.00 บริษัท แอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล
จำกัด
30,950.00 50,950.00 เฉพำะเจำะจง 30,950.00 บริษัทเบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดัสตรี้
จำกัด
2,400.00 6,000.00 เฉพำะเจำะจง
2,400.00 บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด
(มหำชน)
5,800.00 5,800.00 เฉพำะเจำะจง
5,800.00 บริษัท ซีฟำม จำกัด

แบบ สขร.1

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

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ส.ค. 2563
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (ฝ่ายเภสัชกรรม)
วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ 2563 (วันที่ปิดประกาศ)
ลำดั
บที่
27
28
29
30
31
32
33
34

วงเงินที่
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง
จัดซื้อหรือจัด
จ้ำง (บำท)
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร
34,500.00
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร
7,200.00
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร
4,140.00
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 3 รำยกำร
4,336.04
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร
8,399.93
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร
4,280.00
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 2 รำยกำร
3,681.00
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 2 รำยกำร
10,202.00

ลงชื่อ..............................เจ้ำหน้ำที่
(นำงสุจิน สัญจร)

วงเงิน
ผู้เสนอรำคำ
งบประมำณ วิธีซื้อ/จ้ำง
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
และรำคำที่เสนอ
(รำคำกลำง)
35,007.00 เฉพำะเจำะจง 34,500.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
22,000.00 เฉพำะเจำะจง
7,200.00 บริษัท เอช.เค.เมดีซีน จำกัด
4,140.00 เฉพำะเจำะจง
4,140.00 บริษัท ไบโอฟำร์ม เคมิคัลส์ จำกัด
4,355.32 เฉพำะเจำะจง
4,336.04 องค์กำรเภสัชกรรม
9,116.40 เฉพำะเจำะจง
8,399.93 บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
7,096.00 เฉพำะเจำะจง
4,280.00 บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จำกัด
5,100.00 เฉพำะเจำะจง
3,681.00 บริษัท พรอส ฟำร์มำ จำกัด
11,661.14 เฉพำะเจำะจง 10,202.00 บริษัทเมดไลน์ จำกัด

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

แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด
องค์กำรเภสัชผลิต
รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด

เลขที่และวันที่ของสัญญำใน
กำรซื้อหรือจ้ำง
129/2563,14082563
132/2563,17082563
232,13082563
245,17082564
131/2563,17082563
227,06082566
231,13082567
130/2563,14082563

