ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

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

๑ วัสดุงานบ้านงานครัว/ กะละมังสแตนเลส,สาย
ยาง 4 หุน 10 เมตร
๒ วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 5 รายการ
๓ วัสดุงานบ้านงานครัว / ถุงบรรจุศพ จานวน 1 ใบ
๔ วัสดุงานบ้านงานครัว/ ม่านห้องน้า,ผ้าปูโต๊ะ
๕ วัสดุงานบ้านวานครัว จานวน 3 รายการ
๖ ดูแลบารุงรักษาห้องแยกโรค

780.00
11,962.00
690.00
4,398.00
509.00
36,968.50

๗ วัสดุงานบ้านงานครัว / ถุงขยะสีแดงขนาด
14",16",24"
๘ กระจกส่องหน้า จานวน 5 บาน

5,280.00

๙ เครื่องชั่งน้าหนักดิจิตอล จานวน 1 เครื่อง

805.50

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

4,000.00

780.00 530.00/250.00 บจก.สหไทยเปเปอร์พลัส ราคา
780.00 บาท
11,962.00
11962 บจก.สหไทยเปเปอร์พลัส ราคา
11,962.00 บาท
690.00
690.00 ร้าน วิไลสังฆภัณฑ์ ราคา 690.00
บาท
4,398.00
4,398.00 บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ ราคา
4398.00 บาท
509.00
509.00 บจก.สหไทยเปเปอร์พลัส ราคา
509.00 บาท
36,968.50
36968.5 ร้าน ส.รวมช่างวิศวกรรม ราคา
36,968.50.00 บาท
5,280.00 1,740.00,1,800.0 หจก.บี.บี.เค แอดวานซ์ มัลติเทรด
0/1,740.00
ราคา 5,280.00.00 บาท
4,000.00
800.00 นาย ระนอง อนุดวง ราคา
4,000.00 บาท
805.50
805.50 บจก.สหไทยเปเปอร์พลัส ราคา
805.50 บาท

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

บจก.สหไทยเปเปอร์พลัส ราคา
780.00 บาท
บจก.สหไทยเปเปอร์พลัส ราคา
11,962.00 บาท
ร้าน วิไลสังฆภัณฑ์ ราคา 690.00
บาท
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ ราคา
4398.00 บาท
บจก.สหไทยเปเปอร์พลัส ราคา
509.00 บาท
ร้าน ส.รวมช่างวิศวกรรม ราคา
36,968.50.00 บาท
หจก.บี.บี.เค แอดวานซ์ มัลติเทรด
ราคา 5,280.00.00 บาท
นาย ระนอง อนุดวง ราคา
4,000.00 บาท
บจก.สหไทยเปเปอร์พลัส ราคา
805.50 บาท

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

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาในการซื้อ
หรือจ้าง
73/2563 ลว.
3/04/2563
-

ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ วงเงินงบประมาณ
หรือจัดจ้าง (บาท) (ราคากลาง)

๑๐ พรบ.รถยนต์คันทะเบียน กย-7742 นศ.

828.18

828.18

๑๑ พรบ.รถยนต์คันทะเบียน กย-7130 นศ.

828.18

828.18

9,270.00

9,270.00

5,704.71

5,704.71

2,756.86

2,756.86

21,652.52

21,652.52

๑๖ กริ่งไร้สาย ขนาด AA แบบไม่ใช้ถ่าน จานวน 1
ชุด
๑๗ ซ่อมแอร์- ล้าง ห้องพิเศษ8

839.00

839.00

750.00

750.00

๑๘ สติ๊กเกอร์ C2 ขั้นตอนการรับยา ขนาก 90 x 60

450.00

450.00

2,699.00

2,699.00

1,900.00

1,900.00

19,207.00

19,207.00

๑๒ ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการ ประจาเดือน
มีนาคม 2563
๑๓ เช็คระยะ 150,000 กม.รถยนต์คันทะเบียน
นข-3199 นศ.
๑๔ เช็คระยะ 100,000 กม.รถยนต์คันทะเบียน
กย-7130 นศ.
๑๕ ซ่อมรถยนต์คันทะเบียน กย-7742 นศ.

๑๙ วาล์วครบชุด 1 ชุด,พัดลมดูอากาศผนัง 10"
จานวน 2 ตัว
๒๐ RAM DDR4 ขนาด 8 GB จานวน 1 ตัว
๒๑ ซ่อมรถยนต์คันทะเบียน กฉ-250 นศ.

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

ราคาหน่อย(บาท) ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
828.18 บมจ.คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย
ราคา 828.18 บาท
828.18 บมจ.คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย
ราคา 828.18 บาท
9,270.00 บจก.เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์
ราคา 9,270.00 บาท
5,704.71 บจก.โตโยต้านครศรีธรรมราช ราคา
5,704.71 บาท
2,756.86 บจก.โตโยต้านครศรีธรรมราช ราคา
2,756.86 บาท
21,652.52 บจก.โตโยต้านครศรีธรรมราช ราคา
21,652.52 บาท
839 บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ ราคา
839.00 บาท
750.00 หจก.สิริเครื่องเย็นแอนด์เซอร์วสิ
ราคา 750.00 บาท
450.00 ร้าน จุฬาธุรกิจการพิมพ์ ราคา
450.00 บาท
359.00/2,340.00 บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นต์เตอร์ ราคา
2,699.00 บาท
1,900.00 ร้าน ร่อนพิบลู ย์คอมพิวเตอร์ ราคา
1,900.00 บาท
19,207.00 ศูนย์บริการโตโยเซอร์วสิ ราคา
19,207.00 บาท

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

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
บมจ.คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย
ราคา 828.18 บาท
บมจ.คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย
ราคา 828.18 บาท
บจก.เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์
ราคา 9,270.00 บาท
บจก.โตโยต้านครศรีธรรมราช ราคา
5,704.71 บาท
บจก.โตโยต้านครศรีธรรมราช ราคา
2,756.86 บาท
บจก.โตโยต้านครศรีธรรมราช ราคา
21,652.52 บาท
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ ราคา
839.00 บาท
หจก.สิริเครื่องเย็นแอนด์เซอร์วสิ
ราคา 750.00 บาท
ร้าน จุฬาธุรกิจการพิมพ์ ราคา
450.00 บาท
บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นต์เตอร์ ราคา
2,699.00 บาท
ร้าน ร่อนพิบลู ย์คอมพิวเตอร์ ราคา
1,900.00 บาท
ศูนย์บริการโตโยเซอร์วสิ ราคา
19,207.00 บาท

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

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาในการซื้อ
หรือจ้าง
88/2563 ลว.
28/02/2563
96/2563 ลว.
21/04/2563
82/2563 ลว.
2/04/2563
98/2563 ลว.
9/04/2563

ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง (บาท)

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

๒๒ สติ๊กเกอร์ ความเสี่ยง จานวน 600 ดวง

480.00

480.00

๒๓ กรวยฮิมฮอฟ เพื่อใช้ตรวจตะกอนในน้า

3,417.00

3,417.00

900.00

900.00

5,000.00

5,000.00

2,500.00

2,500.00

5,400.00

5,400.00

๒๘ โปรแกรมตรวจสอบสิทธิการักษาแบบกลุ่ม

50,000.00

50,000.00

๒๙ ยางล้อรถยนต์ จานวน 4 เส้น

12,400.00

12,400.00

๓๐ ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องไมโครบิลิรูบนิ

23,000.00

23,000.00

๓๑ แบบฟอร์มบันทึกรายงานผลการตรวจสาหรับ
ผู้ปว่ ยใน

6,300.00

6,300.00

๓๒ จ้างรถไถ ไถเกลี่ยปรับดิน

2,500.00

2,500.00

๒๔ กระดาษพิมพ์ กระดาษความร้อน จานวน 10
ม้วน
๒๕ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800Va 480W
สารองไฟฟ้าได้ 15 นาที จานวน 2 ตัว
๒๖ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800Va 480W
สารองไฟฟ้าได้ 15 นาที จานวน 1 ตัว
๒๗ Drum HP 32A จานวน 4 ตัว

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

ราคาหน่อย(บาท)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

480.00 ร้าน จิตรอักษรการพิมพ์ ราคา
480.00 บาท
3,417.00 บจก.แอ็ซซีซท ราคา 3,417.00
บาท
90.00 ร้าน ร่อนพิบลู ย์คอมพิวเตอร์ ราคา
900.00 บาท
2,500.00 ร้าน ร่อนพิบลู ย์คอมพิวเตอร์ ราคา
5,000.00 บาท
2,500.00 ร้าน ร่อนพิบลู ย์คอมพิวเตอร์ ราคา
2,500.00 บาท
1,350.00 ร้าน ร่อนพิบลู ย์คอมพิวเตอร์ ราคา
5,400.00 บาท
50,000.00 นาย ทรงวุฒิ ศรีสวัสดิ์ ราคา
50,000.00 บาท
3,100.00 ร้าน โกศลยางยนต์ ทุ่งสง ราคา
12,400.00 บาท
23,000.00 บจก.วินนิ่ง ซัพพลาย ราคา
23,000.00 บาท
6,300.00 ร้าน จิตรอักษรการพิมพ์ ราคา
6,300.00 บาท

ร้าน จิตรอักษรการพิมพ์ ราคา
480.00 บาท
บจก.แอ็ซซีซท ราคา 3,417.00
บาท
ร้าน ร่อนพิบลู ย์คอมพิวเตอร์ ราคา
900.00 บาท
ร้าน ร่อนพิบลู ย์คอมพิวเตอร์ ราคา
5,000.00 บาท
ร้าน ร่อนพิบลู ย์คอมพิวเตอร์ ราคา
2,500.00 บาท
ร้าน ร่อนพิบลู ย์คอมพิวเตอร์ ราคา
5,400.00 บาท
นาย ทรงวุฒิ ศรีสวัสดิ์ ราคา
50,000.00 บาท
ร้าน โกศลยางยนต์ ทุ่งสง ราคา
12,400.00 บาท
บจก.วินนิ่ง ซัพพลาย ราคา
23,000.00 บาท
ร้าน จิตรอักษรการพิมพ์ ราคา
6,300.00 บาท

2,500.00 นาย เจริญชัย แก้วประภาค ราคา
2,500.00 บาท

นาย เจริญชัย แก้วประภาค ราคา
2,500.00 บาท

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

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

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาในการซื้อ
หรือจ้าง
85/2563 ลว.
17/04/2563
86/2563 ลว.
7/02/2563
93/2563 ลว.
21/04/2563
81/2563 ลว.
13/03/2563
83/2563 ลว.
8/04/2563
-

ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

๓๓ ป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมสุขภาพ จานวน 1
ป้าย
๓๔ วัสดุสานักงานโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกัน
โรคกลุ่มวัยทางาน
๓๕ ซ่อมรถจักรยานยนต์พว่ งข้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง (บาท)

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

500.00

500.00

2,000.00

2,000.00

6,080.00

6,080.00

630.00

630.00

2,022.30

2,022.30

800.00

800.00

๓๙ วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 35 รายการ

31,968.50

31,968.50

๔๐ วัสดุสานักงาน จานวน 53 รายการ

36,912.40

36,912.40

๔๑ แก้วน้าพลาสติก 1 ออนซ์,ผ้าขนหนู

1,500.00

1,500.00

๔๒ น้ายาซักผ้า,ซักผ้าขาว,ล้างเคมี,สบู่เหลวล้างมือ

23,200.00

23,200.00

๔๓ ถุงขยะ สีดา,สีแดง ขนาด 12",16",24",กรวย
กระดาษกินน้า,แก้วพลาสติก 6 ออนซ์

22,888.00

22,888.00

๓๖ ตรวจวินิจัยมะเร็งปากมดลูก ประจาเดือนมีนาคม
2563
๓๗ ซ่อมรถยนต์คันทะเบียน กย-7130 นศ.
๓๘ ปุ๋ยคอก จานวน 20 กระสอบ

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

ราคาหน่อย(บาท)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

500 ร้าน จุฬาธุรกิจการพิมพ์ ราคา
500.00 บาท
2,000.00 น.ส.เกศพัชริยา ชุมโดทอง ราคา
2,000.00 บาท
6,080.00 นาย ปรีชา คงคานนท์ ราคา
6,080.00 บาท
630.00 ร้าน ประมวลคลีนิคแล็บ ราคา 630
บาท
2022.3 บมจ.โตโยต้านครศรีธรรมราช ราคา
2,022.30 บาท
800.00 นาย ประทีป สงขา ราคา 800.00
บาท
31,968.50 บจก.สหไทยเปเปอร์พลัส ราคา
31,968.50 บาท
36,912.40 บจก.สหไทยเปเปอร์พลัส ราคา
36,912.40 บาท
50.00/1,450.00 บจก.สหไทยเปเปอร์พลัส ราคา
1,500.00 บาท
200.00 บจก.เดชาทรัพย์ คลีนเซอร์ ราคา
23,200 บาท
22,888.00 บจก.บี.บี.เค แอดวานซ์ มัลติเทรด
ราคา 22,888.00 บาท

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

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ร้าน จุฬาธุรกิจการพิมพ์ ราคา
500.00 บาท
น.ส.เกศพัชริยา ชุมโดทอง ราคา
2,000.00 บาท
นาย ปรีชา คงคานนท์ ราคา
6,080.00 บาท
ร้าน ประมวลคลีนิคแล็บ ราคา 630
บาท
บมจ.โตโยต้านครศรีธรรมราช ราคา
2,022.30 บาท
นาย ประทีป สงขา ราคา 800.00
บาท
บจก.สหไทยเปเปอร์พลัส ราคา
31,968.50 บาท
บจก.สหไทยเปเปอร์พลัส ราคา
36,912.40 บาท
บจก.สหไทยเปเปอร์พลัส ราคา
1,500.00 บาท
บจก.เดชาทรัพย์ คลีนเซอร์ ราคา
23,200 บาท
บจก.บี.บี.เค แอดวานซ์ มัลติเทรด
ราคา 22,888.00 บาท
ลงชื่อ.................................

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาในการซื้อ
หรือจ้าง
70/2563 ลว.
26/03/2563
95/2563 ลว.
08/04/2563
94/2563 ลว.
8/04/2563

75/2563 ลว.
3/04/2563
73/2563 ลว.
3/04/2563

ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ วงเงินงบประมาณ
หรือจัดจ้าง (บาท) (ราคากลาง)

๔๔ น้ายาล้างพื้น"ลอกแวกซ์"3.8L,แวกซ์ครีม 7
ปอนด์
๔๕ หลอดไฟฟ้า LED จานวน 20 หลอด

3,000.00

3,000.00

3,000.00

๔๖ ก๊อกฝักบัว,ก๊อกอ่างล้าง,ก๊อกซิงค์

1,553.00

1,553.00

1,553.00

๔๗ ตู้ Rack ขนาด 6U 19" จานวน 2 ตู้

7,800.00

7,800.00

3,900.00

๔๘ Hubswitch จานวน 3 ตัว

70,900.00

70,900.00

70,900.00 ร้าน ร่อนพิบลู ย์คอมพิวเตอร์ ราคา
70,900.00 บาท

๔๙ ปั้มน้า HUR 4514 พร้อมเชือก 50 เมตร

35,500.00

35,500.00

3,999.00

3,999.00

๕๐ โทรศัพท์ มือถือ 32G จานวน 1 เครื่อง

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

888.10

ราคาหน่อย(บาท)

888.10 406.60/481.50

เลขที่และวันที่ของ
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา สัญญาในการซื้อ
หรือจ้าง
บจก.ธมนวรรณคอมเมอร์เซียล ราคา บจก.ธมนวรรณคอมเมอร์เซียล ราคา 88.10 บาท
88.10 บาท
ร้าน จุฬาวิศวกรรมการไฟฟ้า ราคา ร้าน จุฬาวิศวกรรมการไฟฟ้า ราคา
3,000.00 บาท
3,000.00 บาท
ร้าน จุฬาวิศวกรรมการไฟฟ้า ราคา ร้าน จุฬาวิศวกรรมการไฟฟ้า ราคา
1,553.00 บาท
1,553.00 บาท
ร้าน ร่อนพิบลู ย์คอมพิวเตอร์ ราคา ร้าน ร่อนพิบลู ย์คอมพิวเตอร์ ราคา 91/2563 ลว.
7,800.00 บาท
7,800.00 บาท
17/04/2563
ร้าน ร่อนพิบลู ย์คอมพิวเตอร์ ราคา
70,900.00 บาท

92/2563 ลว.
17/04/2563

35500 หจก.นครศรีฯ สหมิตร ราคา
35,50000 บาท

หจก.นครศรีฯ สหมิตร ราคา
35,50000 บาท

87/2563 ลว.
8/04/2563

3,999.00 ร้าน ปกรณ์และเพื่อน ราคา
3,999.00 บาท

ร้าน ปกรณ์และเพื่อน ราคา
3,999.00 บาท

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

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

-

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

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

วงเงินงบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซื้อ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำในกำร
โดยสังเขป
ซื้อหรือจ้ำง

๑ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 4 รำยกำร
๒ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 4 รำยกำร

47,283.30
15,683.00

65,861.40 เฉพำะเจำะจง
18,154.00 เฉพำะเจำะจง

๓ จัดซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 1 รำยกำร
๔ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร

17,000.00
5,780.00

17,000.00 เฉพำะเจำะจง
5,820.00 เฉพำะเจำะจง

๕ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 4 รำยกำร

1,913.13

2,036.21 เฉพำะเจำะจง

1,913.13 องค์กำรเภสัชกรรม

องค์กำรเภสัชผลิต /63072,11032563

๖ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร

8,100.00

8,100.00 เฉพำะเจำะจง

8,100.00 บริษทั ที เอ็น พีเฮลท์แคร์จำกัด

รำคำถูกที่สุด

38/2563,12032563

๗ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 2 รำยกำร

4,304.00

4,617.05 เฉพำะเจำะจง

4,304.00 บริษทั พร็อพเพอร์ตี้เคมีจำกัด

รำคำถูกที่สุด

/63074,12032563

๘ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร

38,520.00

90,000.00 เฉพำะเจำะจง

38,520.00 องค์กำรเภสัชกรรม

๙ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร

20,400.00

26,536.00 เฉพำะเจำะจง

40/2563,13032563

๑๐ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 2 รำยกำร

19,650.00

49,250.00 เฉพำะเจำะจง

20,400.00 บริษทั ยูเนียนเมดิคอลประเทศไทย) รำคำถูกที่สุด
จำกัด
19,650.00 บริษทั เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอล
รำคำถูกที่สุด
อินดัสตรี้จำกัด

๑๑ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร
๑๒ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 2 รำยกำร

2,550.00
12,870.00

2,700.00 เฉพำะเจำะจง
14,376.40 เฉพำะเจำะจง

2,550.00 ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญพรีเมดฟำร์มำ
12,870.00 บริษทั ภิญโญฟำร์มำซีจำกัด

รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด

/63078,17032563
46/2563,24032563

๑๓ จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวจำนวน 5
รำยกำร
๑๔ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 2 รำยกำร

12,250.00

12,250.00 เฉพำะเจำะจง

12,250.00 หจก.ลำภทักษิณอินเตอร์แพค

รำคำถูกที่สุด

47/2563,27022563

3,752.76

3,765.76 เฉพำะเจำะจง

3,752.76 องค์กำรเภสัชกรรม

องค์กำรเภสัชผลิต /63087,24032563

๑๕ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร

3,000.00

3,000.00 เฉพำะเจำะจง

3,000.00 บริษทั เอเอ็นบีลำบอตอรี่จำกัด

รำคำถูกที่สุด

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

แบบสขร1 (1).xls (เม.ย.63 )

47,283.30 บริษทั ดีทแฮล์มเคลเลอร์โลจิศติกส์
15,683.00 จบริำกัษดทั แอตแลนติคฟำร์มำซูติคอล
จำกัด
17,000.00 หจก.ลำภทักษิณอินเตอร์แพค
5,780.00 บริษทั เยเนอรัลฮอสปิตอลโปรดัคส์
จำกัด(มหำชน)

แบบ สขร.1

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

รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด

34/2563,06032563
36/2563,10032563

รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด

35/2563,09032563
27/2563,10032563

องค์กำรเภสัชผลิต 39/2563,13032563

ลงชื่อ

41/2563,16032563

/63085,23032563

ลำดับ
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง
ที่
16 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร
17 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 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
3,200.00
3,600.00 เฉพำะเจำะจง
3,200.00 บริษทั เยเนอร์รำลดร๊กส์เฮำส์จำกัด รำคำถูกที่สุด
/63080,17032563
3,000.00

3,306.30 เฉพำะเจำะจง

18 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 3 รำยกำร
19 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร

20,972.00

30,370.00 เฉพำะเจำะจง

20,972.00 องค์กำรเภสัชกรรม

องค์กำรเภสัชผลิต 43/2563,18032563

10,499.91

11,395.50 เฉพำะเจำะจง

10,499.91 บริษทั สหแพทย์เภสัชจำกัด

รำคำถูกที่สุด

20 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 3 รำยกำร
21 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 2 รำยกำร

22,050.00

24,810.00 เฉพำะเจำะจง

22,050.00 องค์กำรเภสัชกรรม

องค์กำรเภสัชผลิต 42/2563,17032563

20,000.00

20,472.00 เฉพำะเจำะจง

20,000.00 องค์กำรเภสัชกรรม

องค์กำรเภสัชผลิต 45/2563,23032563

22 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร
23

5,000.00

5,000.00 เฉพำะเจำะจง

5,000.00 บริษทั ทีแมนฟำร์มำจำกัด

รำคำถูกที่สุด

54/2563,03032563

1,824.00

2,320.00 เฉพำะเจำะจง

1,824.00 บริษทั แอตแลนติคฟำร์มำซูติคอล
จำกัด

รำคำถูกที่สุด

/63098,31032563

24 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร
25

4,950.00
2,850.48

18,618.00 เฉพำะเจำะจง
2,850.48 เฉพำะเจำะจง

รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด

/63089,27032563
/63104,03042563

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

4,480.00
25,750.00
3,627.30
2,760.00
2,100.00
95,160.00
7,000.00

5,561.48 เฉพำะเจำะจง
28,890.00 เฉพำะเจำะจง
4,027.50 เฉพำะเจำะจง
4,800.00 เฉพำะเจำะจง
2,614.80 เฉพำะเจำะจง
95,294.20 เฉพำะเจำะจง
8,025.00 เฉพำะเจำะจง

4,950.00 บริษทั ฟำร์มำดิกำจำกัด
2,850.48 บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
จำกัด
4,480.00 บริษทั เอสพีเอสเมดิคอลจำกัด
25,750.00 บริษทั ซิลลิคฟำร์มำจำกัด
3,627.30 บริษทั สยำมฟำร์มำซูติคอลจำกัด
2,760.00 บริษทั ชุมชนเภสัชกรรมจำกัด
2,100.00 บริษทั ยูโทเปี้ยนจำกัด
95,160.00 บริษทั คอสม่ำเทรดดิ้งจำกัด
7,000.00 บริษทั วีแอนด์วกี รุงเทพจำกัด

รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด

/63094,31032563
50/2563,31032563
/63093,31032563
/63096,31032563
/63107,07042563
48/2563,31032563
56/2563,07042563

26
27
28
29
30
31
32

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

แบบสขร1 (1).xls (เม.ย.63 )

3,000.00 บริษทั โปลิฟำร์มจำกัด

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

รำคำถูกที่สุด

ลงชื่อ

/63083,18032563
44/2563,18032563

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

๓๓
๓๔
๓๕
๓๖

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

วงเงินงบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซื้อ/จ้ำง

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

3,950.00
56,282.00
10,500.00
8,239.00

4,175.00 เฉพำะเจำะจง
56,710.00 เฉพำะเจำะจง
12,000.00 เฉพำะเจำะจง
16,422.00 เฉพำะเจำะจง

๓๗ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 2 รำยกำร
๓๘ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1รำยกำร

5,325.00
9,159.20

10,927.30 เฉพำะเจำะจง
13,300.00 เฉพำะเจำะจง

๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕

จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 2 รำยกำร
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 2 รำยกำร
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 4 รำยกำร
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร

3,356.00
4,000.00
2,660.00
14,000.00
4,230.00
13,109.68
10,200.00

4,496.00
4,000.00
4,513.60
14,320.00
4,230.00
16,899.68
13,268.00

๔๖ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 1 รำยกำร
๔๗ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 3 รำยกำร
๔๘ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ จำนวน 5 รำยกำร

29,000.00
6,330.00
26,498.10

40,000.00 เฉพำะเจำะจง
7,596.60 เฉพำะเจำะจง
48,592.10 เฉพำะเจำะจง

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

แบบสขร1 (1).xls (เม.ย.63 )

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

3,950.00 หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอรำตอรี่
56,282.00 บริษทั ซิลลิคฟำร์มำจำกัด
10,500.00 บริษทั โอสถอินเตอร์แลบบอรำทอ
8,239.00 รีบริส์จษำกั
ทั ดีดทแฮล์มเคลเลอร์โลจิศติกส์
จำกัด
5,325.00 หจก.ภิญโญฟำร์มำซี
9,159.20 บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
จำกัด
3,356.00 องค์กำรเภสัชกรรม
4,000.00 บริษทั นิวไลฟ์ฟำร์ม่ำ จำกัด
2,660.00 บริษทั ทีแมนฟำร์มำจำกัด
14,000.00 บริษทั ฟำร์ม่ำอินโนวำจำกัด
4,230.00 บริษทั แสงไทยเมดิคอลจำกัด
13,109.68 บริษทั สหแพทย์เภสัชจำกัด
10,200.00 บริษทั ยูเนียนเมดิคอลประเทศไทย)
จำกัด
29,000.00 บริษทั พำตำร์แลบ(2517)จำกัด
6,330.00 บริษทั โปลิฟำร์มจำกัด
26,498.10 องค์กำรเภสัชกรรม

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

แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำในกำร
โดยสังเขป
ซื้อหรือจ้ำง

รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด

/63092,31032563
49/2563,31032563
55/2563,07042563
51/2563,03042563

รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด

52/2563,03042563
57/2563,07042563

องค์กำรเภสัชผลิต
รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด
รำคำถูกที่สุด

/63108,07042563
/63112,08042563
/63111,08042563
58/2563,08042563
/63102,03042563
60/2563,14042563
59/2563,09042563

รำคำถูกที่สุด
62/2563,14042563
รำคำถูกที่สุด
61/2563,14042563
องค์กำรเภสัชผลิต 63/2563,14042563

ลงชื่อ

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน .....เมษำยน.......
แบบ สขร.1
โรงพยำบำลจุฬำภรณ์ (กลุ่มงำนทันตกรรม)
วันที.่ ....5..เดือน…พฤษภำคม.....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

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำในกำร
โดยสังเขป ซื้อหรือจ้ำง
ตกลงราคา

เลขที่นศ 0032.302/6329
วันที่ 9 เมษายน 2563

ตกลงราคา

เลขที่นศ 0032.302/6330
วันที่ 9 เมษายน 2563

บริษัท เด็นทาเนียร์ จากัด
ราคา 11,673.70 บาท

ตกลงราคา

เลขที่นศ 0032.302/6331
วันที่ 13 เมษายน 2563

6,259.50

6,259.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เด็นทาเนียร์ จากัด
ราคา 6,259.50 บาท

บริษัท เด็นทาเนียร์ จากัด
ราคา 6,259.50 บาท

7,062.00

บริษัท เด็นทาเนียร์ จากัด
7,062.00 เฉพาะเจาะจง
ราคา 7,062.00 บาท

บริษัท เด็นทาเนียร์ จากัด
ราคา 7,062.00 บาท

บริษัท เด็นทาเนียร์ จากัด
11,673.70 11,673.70 เฉพาะเจาะจง
ราคา 11,673.70 บาท

๓

LAB ฟันปลอม

๔

LAB ฟันปลอม

5,243.00

5,243.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เด็นทาเนียร์ จากัด
ราคา 5,243.00 บาท

บริษัท เด็นทาเนียร์ จากัด
ราคา 5,243.00 บาท

ตกลงราคา

เลขที่นศ 0032.302/6332
วันที่ 13 เมษายน 2563

๕

LAB ฟันปลอม

4,750.80

4,750.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เด็นทาเนียร์ จากัด
ราคา 4,750.80 บาท

บริษัท เด็นทาเนียร์ จากัด
ราคา 4,750.80 บาท

ตกลงราคา

เลขที่นศ 0032.302/6333
วันที่ 13 เมษายน 2563

๖

วัสดุทันตกรรม

2,620.00

2,620.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จากัด
ราคา 2,620.00 บาท

บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จากัด
ราคา 2,620.00 บาท

ตกลงราคา

เลขที่นศ 0032.302/6334
วันที่ 13 เมษายน 2563

ลงชื่อ..............................เจ้าหน้าที่
(นางสาวเสาวลักษณ์ เพชรเกื้อ)

แบบสขร1เดือนเมษายน63 (ฟอร์ม_สขร1)

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

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

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

ลำดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

วงเงินทีจ่ ัดซือ้
วงเงิน
หรือจัดจ้ำง
งบประมำณ วิธีซอื้ /จ้ำง
ผูเ้ สนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ
(บำท)
(รำคำกลำง)
Oxygen 6 คิว
3,960.00
3,960.00 เฉพาะเจาะจง ทุ่งสงออกซิเจน /3,960.00
Oxygen 1.5 คิว
110.00
110.00 เฉพาะเจาะจง ทุ่งสงออกซิเจน /110.00
เครื่องวัดความดันแบบตัง้ โต๊ะ
3,000.00
3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลัค เอเชีย อินเตอร์เทรด จากัด /3,000.00
ผ้าพันแขนแบบ manual เด็กเล็ก
2,400.00
2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลัค เอเชีย อินเตอร์เทรด จากัด /2,400.00
ผ้าพันแขนแบบ manual เด็กโต
480.00
480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลัค เอเชีย อินเตอร์เทรด จากัด /480.00
Laryngeal mask no.3
1,500.00
1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จากัด /1,500.00
Laryngeal mask no.4
1,500.00
1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จากัด /1,500.00
Laryngeal mask no.5
1,500.00
1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จากัด /1,500.00
ถุงมือ disposable no. XS
9,095.00
9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิง้ จากัด /9,095.00
ถุงมือ disposable no. S
9,095.00
9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิง้ จากัด /9,095.00
ถุงมือ disposable no. L
1,819.00
1,819.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิง้ จากัด /1,819.00
ถุงมือ disposable no. M
4,547.50
4,547.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิง้ จากัด /4,547.50
กระดาษ EKG ER เครื่องใหม่
1,140.00
1,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด /1,140.00
Comply class 5
9,276.90
9,276.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิง้ จากัด /9,276.90
ผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลางสีเขียว ขนาด 20*20 นิ้ว
1,060.00
1,060.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอส.เอส.คอทตอนไทย คอร์เปอร์เรชั่น /1,060.00
ผ้าสี่เหลี่ยมเย็บ 2 ชั้น สีเขียวขนาด 22*22 นิ้ว
2,650.00
2,650.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอส.เอส.คอทตอนไทย คอร์เปอร์เรชั่น /2,650.00
เครื่อง EKG เชื่อมต่อ Hos - XP
185,000.00 185,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด /185,000.00
เสื้อกาวน์ Cover all
10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวรพงษ์ /10,700.00
Oxygen 6 คิว
5,940.00
5,940.00 เฉพาะเจาะจง ทุ่งสงออกซิเจน /5,940.00
Oxygen 1.5 คิว
220.00
220.00 เฉพาะเจาะจง ทุ่งสงออกซิเจน /220.00
งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

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

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

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสังเขป สัญญำในกำรซือ้ หรือ
จ้ำง
ทุ่งสงออกซิเจน /3,960.00
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63131, 1/4/63
ทุ่งสงออกซิเจน /110.00
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63131, 1/4/63
บริษัท ลัค เอเชีย อินเตอร์เทรด จากัด /3,000.00
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63132, 26/3/63
บริษัท ลัค เอเชีย อินเตอร์เทรด จากัด /2,400.00
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63133, 26/3/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
บริษัท ลัค เอเชีย อินเตอร์เทรด จากัด /480.00
63133, 26/3/63
บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จากัด /1,500.00
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63134, 26/3/63
บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จากัด /1,500.00
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63134, 26/3/63
บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จากัด /1,500.00
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63134, 26/3/63
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิง้ จากัด /9,095.00
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63135, 26/3/63
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิง้ จากัด /9,095.00
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63135, 26/3/63
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิง้ จากัด /1,819.00
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63135, 26/3/63
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิง้ จากัด /4,547.50
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63136, 26/3/63
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด /1,140.00
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63137, 3/4/63
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิง้ จากัด /9,276.90
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63138, 3/4/63
ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอส.เอส.คอทตอนไทย คอร์เปอร์เรชั่น /1,060.00 ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63139, 11/3/63
ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอส.เอส.คอทตอนไทย คอร์เปอร์เรชั่น /2,650.00 ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63140, 11/3/63
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด /185,000.00
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63141, 3/4/63
ร้านวรพงษ์ /10,700.00
ราคาจากการสืบราคาท้องตลาด 63142, 10/4/63
ทุ่งสงออกซิเจน /5,940.00
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63143, 17/4/63
ทุ่งสงออกซิเจน /220.00
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63143, 17/4/63
ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

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

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2563
โรงพยำบำลจุฬำภรณ์ (ฝ่ำยกำรพยำบำล)
วันที่ 10 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2563 (วันที่ปิดประกำศ)
ลำดับ
ที่
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง
ถุงมือ disposable no. XS
ถุงมือ disposable no. L
ถุงมือ disposable no. S
ถุงมือ disposable no. M
Top gauze sterile
Gauze 4 * 4 5 ชิ้น sterile
Arm sling size XL
Syring disposable 20 ml
Syring disposable 3 ml
Spore test Steam
เครื่องวัดความดันดิจิตอล
เครื่องวัดความดันดิจิตอล Omron 7130- L
Plaster tensoplast
Oxygen 6 คิว

วงเงินทีจ่ ัดซือ้
วงเงิน
หรือจัดจ้ำง
งบประมำณ วิธีซอื้ /จ้ำง
ผูเ้ สนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ
(บำท)
(รำคำกลำง)
9,095.00
9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิง้ จากัด /9,095.00
1,819.00
1,819.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิง้ จากัด /1,819.00
9,095.00
9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิง้ จากัด /9,095.00
2,728.50
2,728.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิง้ จากัด /2,728.50
3,500.00
3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จากัด /3,500.00
11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จากัด /3,500.00
600.00
600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จากัด /600.00
1,900.00
1,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จากัด /1,900.00
5,350.00
5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จากัด /5,350.00
6,420.00
6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จากัด/6,420.00
3,325.00
3,325.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ไอ.พี.เค.มาร์เก็ตติง้ จากัด /3,325.00
10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สว่างโอสถ นครศรี จากัด /10,000.00
1,979.50
1,979.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จากัด /1,979.50
3,960.00
3,960.00 เฉพาะเจาะจง ทุ่งสงออกซิเจน /3,960.00

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

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

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิง้ จากัด /9,095.00
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิง้ จากัด /1,819.00
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิง้ จากัด /9,095.00
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิง้ จากัด /2,728.50
บริษัท ไทยก๊อส จากัด /3,500.00
บริษัท ไทยก๊อส จากัด /3,500.00
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จากัด /600.00
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จากัด /1,900.00
บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จากัด /5,350.00
บริษัท ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จากัด/6,420.00
บริษัท วี.ไอ.พี.เค.มาร์เก็ตติง้ จากัด /3,325.00
บริษัท สว่างโอสถ นครศรี จากัด /10,000.00
บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จากัด /1,979.50
ทุ่งสงออกซิเจน /3,960.00

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสังเขป สัญญำในกำรซือ้ หรือ
จ้ำง
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63144, 27/4/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63144, 27/4/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63145, 27/4/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63145, 27/4/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63146, 22/4/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63146, 22/4/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63147, 22/4/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63148, 22/4/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63148, 22/4/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63149, 22/4/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63150, 22/4/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63151, 22/4/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63152, 22/4/63
ราคาเดิม 2 ปีย้อนหลัง
63153, 29/4/63

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

