แบบ สขร.๑

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

๑ ซื้อวัสดุสานักงาน
๒ ซือ้ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
๓ ซือ้ วัสดุเครื่องบริโภค
(น้าถังใช้กบั เครื่องนึ่งฯ)
๔ ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค
(น้าดื่มสาหรับคนไข้ )
๕ ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค
(น้าแข็ง)
๖ ซื้อวัสดุสานักงาน

งบประมาณ
(บาท)

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือนมกราคม ๒๕๖๑
ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังน้อย
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
ราคากลาง วิธกี ารจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือก

๑,๐๐๐.๐๐ โค้วย่งกี่
๕๘,๓๖๐.๐๐ หจก.พิภทั รพลปิโตรเลียม
๔๐๐.๐๐ หจก.วงษ์วชิ ัยพัฒนา

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

๑,๐๐๐.๐๐
๕๘,๓๖๐.๐๐
๑,๕๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

โค้วย่งกี่
หจก.พิภทั รพลปิโตรเลียม
หจก.วงษ์วชิ ัยพัฒนา

๒,๔๗๕.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

หจก.วงษ์วชิ ัยพัฒนา

๒,๔๗๕.๐๐ หจก.วงษ์วชิ ัยพัฒนา

๒,๔๗๕.๐๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง

บบ ๑ - ๓

๒ ตค ๖๐

๒,๘๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านเกษรน้าแข็งทิพย์

๑,๕๖๐.๐๐ ร้านเกษรน้าแข็งทิพย์

๑,๕๖๐.๐๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง

บบ ๖๙

๒๙ ธค ๖๐

๒๒,๐๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

๒๑,๑๘๖.๐๐ บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

๒๑,๑๘๖.๐๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง

สบ ๗๑

๓ มค ๖๑

๗ ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค
๘ ซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว
๙ ซือ้ วัสดุกอ่ สร้าง

๕,๑๐๐.๐๐
๑,๒๔๑.๒๐
๒,๖๗๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

๕,๐๔๕.๐๐ นางวันเพ็ญ รักษาเจริญ
๑,๒๔๑.๒๐ บริษทั S.J.I.G จากัด
๒,๖๗๐.๐๐ บริษทั เมกาโฮม เซ็นเตอร์ จากัด

๕,๐๔๕.๐๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง
๑,๒๔๑.๒๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง
๒,๖๗๐.๐๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง

บบ ๗๒
งบ ๗๓
กบ ๗๔

๓ มค ๖๑
๘ มค ๖๑
๘ มค ๖๑

๑๐ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

๑,๕๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

๑,๓๘๐.๐๐ บริษทั เมกาโฮม เซ็นเตอร์ จากัด

๑,๓๘๐.๐๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง

งบ ๗๖

๑๐ มค ๖๑

๑๑ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

๙,๕๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

๙,๔๑๖.๐๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง

ยบ ๗๗

๑๐ มค ๖๑

๑๒ ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค

๓,๐๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

๒,๘๔๘.๐๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง

บบ ๗๕

๙ มค ๖๑

๑๓ ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค

๓๕,๐๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

๓๔,๖๖๘.๐๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง

บบ ๗๘

๑๐ มค ๖๑

๑๔ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

๕,๕๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

๕,๓๔๗.๐๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง

งบ ๗๙

๑๕ มค ๖๑

๑๕ ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค

๖,๐๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

นางวันเพ็ญ รักษาเจริญ
บริษทั S.J.I.G จากัด
บริษทั เมกาโฮม เซ็นเตอร์
จากัด
บริษทั เมกาโฮม เซ็นเตอร์
จากัด
บริษทั เรือนชัยอะไหล่ยนต์
จากัด
บริษทั สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)
บริษทั อัครวินท์ อินเตอร์ฟดู้
จากัด
บริษทั สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)
บริษทั สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

๕,๘๗๐.๐๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง

บบ ๘๐

๑๕ มค ๖๑

๙,๔๑๖.๐๐ บริษทั เรือนชัยอะไหล่ยนต์
จากัด
๒,๘๔๘.๐๐ บริษทั สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)
๓๔,๖๖๘.๐๐ บริษทั อัครวินท์ อินเตอร์ฟดู้
จากัด
๕,๓๔๗.๐๐ บริษทั สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)
๕,๘๗๐.๐๐ บริษทั สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

๑,๐๐๐.๐๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง
๕๘,๓๖๐.๐๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง
๔๐๐.๐๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เลขที่ใบสั่งซื้อ
ลงวันที่
สบ ๗๖
๒๙ ธค ๖๐
ชบ ๗๐
๒๙ ธค ๖๐
บบ ๖๘
๒๙ ธค ๖๐

แบบ สขร.๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือนมกราคม ๒๕๖๑
ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังน้อย
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

๒,๐๗๕.๐๐ บริษทั เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชั่น ซีส
เทม จากัด
๑,๕๔๐.๐๐ ร้านอุดม (ตลาดวัดพระญาติ )
๔,๗๕๐.๐๐ ร้านเจ้าพรหมค้าข้าว สาขาอุทัย

๒,๐๗๕.๐๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชั่น
ซีสเทม จากัด
ร้านอุดม (ตลาดวัดพระญาติ )
ร้านเจ้าพรหมค้าข้าว สาขาอุทัย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เลขที่ใบสั่งซื้อ
ลงวันที่
บบ ๘๑
๑๕ มค ๖๑

๑,๕๔๐.๐๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง
๔,๗๕๐.๐๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง

บบ ๘๖ - ๑ ๑๖ มค ๖๑
บบ ๘๒
๑๕ มค ๖๑

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

บริษทั S.J.I.G จากัด
วังน้อยธนาภัณฑ์

๒,๔๘๒.๔๐ บริษทั S.J.I.G จากัด
๑๘๐.๐๐ วังน้อยธนาภัณฑ์

๒,๔๘๒.๔๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง
๑๘๐.๐๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง

งบ ๘๔
ยบ ๘๕

๑๕ มค ๖๑
๑๕ มค ๖๑

๖,๐๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

๕,๖๗๙.๐๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง

งบ ๘๗

๒๔ มค ๖๑

๒๒ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
๒๓ ซือ้ วัสดุสานักงาน
๒๔ ซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว /
วัสดุเครื่องบริโภค
๒๕ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

๑๒๐.๐๐
๖๐๐.๐๐
๖,๘๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

๑๒๐.๐๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง
๕๙๐.๐๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง
๖,๗๐๒.๐๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง

งบ ๗๕ - ๑
สบ ๗๕ - ๒
งบ ๗๕ - ๓

๘ มค ๖๑
๘ มค ๖๑
๘ มค ๖๑

๖,๕๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

๖,๔๒๐.๐๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง

งบ ๘๖

๑๕ มค ๖๑

๒๖ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

๙,๖๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

๙,๕๓๘.๐๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง

บบ ๘๘

๒๔ มค ๖๑

๒๗ ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค
๒๘ ซือ้ วัสดุเครื่องบริโภค

๔,๐๐๐.๐๐
๓๑,๐๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

๓,๙๙๐.๐๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง
๓๐,๙๑๕.๐๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง

บบ ๘๙
บบ ๘๓

๒๔ มค ๖๑
๑๕ มค ๖๑

๒๙ ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค

๗,๕๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

๗,๓๑๐.๐๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง

บบ ๙๐

๒๖ มค ๖๑

๓๐ ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค
๓๑ ซือ้ วัสดุสานักงาน

๔,๖๐๐.๐๐
๕,๕๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

๔,๕๕๐.๐๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง
๕,๒๔๕.๐๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง

บบ ๙๑
สบ ๙๒

๓๐ มค ๖๑
๓๐ มค ๖๑

๓๒ ซื้อวัสดุสานักงาน

๕,๐๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

บริษทั สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)
ร้านพลาสติก ตลาดวังน้อย
โฟร์แมน เฟอร์นิเจอร์
บริษทั สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จากัด
บริษทั สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)
ร้านเอีย่ มเตี๊ยพานิชค้าข้าว
บริษทั เอกราชาขายค้าปลีก
จากัด (สาขา ๒)
บริษทั สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)
นางวันเพ็ญ รักษาเจริญ
บริษทั ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์
จากัด
หจก.บ้านครู ออฟฟิต ซัพพลาย

๔,๔๗๗.๙๕ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง

สบ ๙๓

๓๐ มค ๖๑

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

งบประมาณ
(บาท)

ราคากลาง วิธกี ารจัดซื้อจัดจ้าง

๑๖ ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค

๒,๑๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

๑๗ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
๑๘ ซือ้ วัสดุเครื่องบริโภค

๑,๕๕๐.๐๐
๔,๘๐๐.๐๐

-

๑๙ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
๒๐ ซือ้ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

๒,๔๘๒.๔๐
๒๐๐.๐๐

๒๑ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือก

๕,๖๗๙.๐๐ บริษทั สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)
๑๒๐.๐๐ ร้านพลาสติก ตลาดวังน้อย
๕๙๐.๐๐ โฟร์แมน เฟอร์นิเจอร์
๖,๗๐๒.๐๐ บริษทั สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)
๖,๔๒๐.๐๐ บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จากัด
๙,๕๓๘.๐๐ บริษทั สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)
๓,๙๙๐.๐๐ ร้านเอีย่ มเตี๊ยพานิชค้าข้าว
๓๐,๙๑๕.๐๐ บริษทั เอกราชาขายค้าปลีก
จากัด (สาขา ๒)
๗,๓๑๐.๐๐ บริษทั สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)
๔,๕๕๐.๐๐ นางวันเพ็ญ รักษาเจริญ
๕,๒๔๕.๐๐ บริษทั ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จากัด
๔,๔๗๗.๙๕ หจก.บ้านครู ออฟฟิต ซัพพลาย

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

แบบ สขร.๑

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

๓๓ ซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

งบประมาณ
(บาท)

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือนมกราคม ๒๕๖๑
ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังน้อย
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
ราคากลาง วิธกี ารจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือก

๒๑,๐๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

๒๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

บริษทั ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์
จากัด
หจก.ศิริทิพย์พฒ
ั นา

๕๐๐.๐๐
๖๐๐.๐๐
๑๕,๐๐๐.๐๐
๒,๔๘๒.๔๐
๙๕,๐๐๐.๐๐
๑๕,๐๐๐.๐๐
๑,๖๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

หจก.ศิริทิพย์พฒ
ั นา
หจก.ศิริทิพย์พฒ
ั นา
หจก.ศิริทิพย์พฒ
ั นา
บริษทั S.J.I.G จากัด
บริษทั ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จากัด
หจก.เค.ซี.แอนด์ คลีน
หจก.เอเซียเพียวแก๊ส

๔๙๗.๕๕ หจก.ศิริทิพย์พฒ
ั นา
๕๙๙.๒๐ หจก.ศิริทิพย์พฒ
ั นา
๑๔,๘๙๔.๔๐ หจก.ศิริทิพย์พฒ
ั นา
๒,๔๘๒.๔๐ บริษทั S.J.I.G จากัด
๙๓,๑๙๒.๐๐ บริษทั ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จากัด
๑๓,๖๖๓.๙๐ หจก.เค.ซี.แอนด์ คลีน
๑,๖๐๐.๐๐ หจก.เอเซียเพียวแก๊ส

๓๓,๐๐๐.๐๐
๓,๕๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

๔๔ จ้างเหมาปรับปรุงห้องแยก
โรค (ระบบจ่ายก๊าซทางการ
แพทย์สาหรับผู้ปว่ ยแพร่
เชื้อทางอากาศ)

๗๐,๐๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านออริจนิ อล
บริษทั มิด-เวสต์ เด็นตอล กรุ๊ป
จากัด
บริษทั ซี.เอ็น.เค.เทรดดิ้ง จากัด

๓๒,๙๗๐.๐๐ ร้านออริจนิ อล
๓,๕๐๐.๐๐ บริษทั มิด-เวสต์ เด็นตอล กรุ๊ป
จากัด
๗๐,๐๐๐.๐๐ บริษทั ซี.เอ็น.เค.เทรดดิ้ง จากัด

๔๕ จ้างซ่อมครุภณ
ั ฑ์
ยานพาหนะ (กจ ๙๗๘)
๔๖ จ้างจัดทาวัสดุสานักงาน
(สายคล้องบัตร)
๔๗ จ้างซ่อมครุภณ
ั ฑ์
ยานพาหนะ (กบ ๓๐๕๖)
๔๘ จ้างซ่อมครุภณ
ั ฑ์ (กบ
๓๐๕๖)

๖,๗๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

หจก.แสงไทยวังน้อย

๑๒,๐๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ ส่วนจากัด ณิชพิมพ์

๑๕,๐๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

หจก.แสงไทยวังน้อย

๑,๔๘๗.๓๐ หจก.แสงไทยวังน้อย

๑,๔๘๗.๓๐ เป็นผู้ให้บริการโดยตรง ยบ ๓๐

๑๒ มค ๖๑

๘,๐๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

หจก.แสงไทยวังน้อย

๗,๘๕๓.๘๐ หจก.แสงไทยวังน้อย

๗,๘๕๓.๘๐ เป็นผู้ให้บริการโดยตรง ยบ ๓๑

๑๘ มค ๖๑

๓๔ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑

ซื้อวัสดุกอ่ สร้าง
ซื้อวัสดุการเกษตร
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุสานักงาน
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์และ
การแพทย์
๔๒ จ้างถ่ายเอกสาร
๔๓ จ้างซ่อมยูนิตทาฟัน

๒๐,๗๖๐.๐๐ บริษทั ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จากัด

ราคา

๑๙๒.๖๐ หจก.ศิริทิพย์พฒ
ั นา

๖,๖๗๖.๘๐ หจก.แสงไทยวังน้อย
๑๑,๑๒๘.๐๐ ห้างหุน้ ส่วนจากัด ณิชพิมพ์

๒๐,๗๖๐.๐๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เลขที่ใบสั่งซื้อ
ลงวันที่
คบ ๙๔
๓๐ มค ๖๑

๑๙๒.๖๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง

ยบ ๙๐ - ๑

๒๖ มค ๖๑

๔๙๗.๕๕ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง
๕๙๙.๒๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง
๑๔,๘๙๔.๔๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง
๒,๔๘๒.๔๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง
๙๓,๑๙๒.๐๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง
๑๓,๖๖๓.๙๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง
๑,๖๐๐.๐๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง

กบ ๙๐ - ๒
ษบ ๙๐ - ๓
ฟบ ๙๐ - ๔
งบ ๙๕
สบ ๙๖
งบ ๙๗
พบ ๕

๒๖ มค ๖๑
๒๖ มค ๖๑
๒๗ มค ๖๑
๓๐ มค ๖๑
๓๑ มค ๖๑
๓๑ มค ๖๑
๕ มค ๖๑

๓๒,๙๗๐.๐๐ เป็นผู้ให้บริการโดยตรง ๑/๒๕๖๑
๓,๕๐๐.๐๐ เป็นผู้ให้บริการโดยตรง พบ ๒๗

๒ ตค ๖๐
๔ มค ๖๑

๗๐,๐๐๐.๐๐ เป็นผู้ให้บริการโดยตรง กบ ๒๘

๔ มค ๖๑

๖,๖๗๖.๘๐ เป็นผู้ให้บริการโดยตรง ยบ ๒๙

๙ มค ๖๑

๑๑,๑๒๘.๐๐ เป็นผู้ให้บริการโดยตรง สบ ๒๙ - ๑

๙ มค ๖๑

แบบ สขร.๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือนมกราคม ๒๕๖๑
ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังน้อย
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

๑๕๐.๐๐
๒,๑๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ฉัตรชัยนาฬิกา - กุญแจ
หาญเจริญแอร์

๑๕๐.๐๐ ฉัตรชัยนาฬิกา - กุญแจ
๒,๐๓๓.๐๐ หาญเจริญแอร์

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือก
ราคา
เลขที่ใบสั่งซื้อ
ลงวันที่
๑๕๐.๐๐ เป็นผู้ให้บริการโดยตรง งบ ๓๓
๑๙ มค ๖๑
๒,๐๓๓.๐๐ เป็นผู้ให้บริการโดยตรง ยบ ๓๔
๒๒ มค ๖๑

๒,๘๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

หจก.แสงไทยวังน้อย

๒,๗๘๒.๐๐ หจก.แสงไทยวังน้อย

๒,๗๘๒.๐๐ เป็นผู้ให้บริการโดยตรง ยบ ๓๕

๒๙ มค ๖๑

๑๕,๐๐๐.๐๐
๖๑,๒๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

๑๔,๙๕๒.๐๐ เป็นผู้ให้บริการโดยตรง งบ ๒๓
๖๑,๒๐๐.๐๐ เป็นผู้ให้บริการโดยตรง งบ ๒๔

๒๙ ธค ๖๐
๒๙ ธค ๖๐

๑๔๑,๖๕๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

๑๔๑,๖๕๐.๐๐ เป็นผู้ให้บริการโดยตรง งบ ๒๕

๒๙ มค ๖๐

๕๕ จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ฉลากยา

๘๘,๐๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

๕๖ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

๖๔,๒๔๕.๑๒

-

เฉพาะเจาะจง

บริษทั โฟร์บรีช จากัด
๑๔,๙๕๒.๐๐ บริษทั โฟร์บรีช จากัด
บริษทั รักษาความปลอดภัย
๖๑,๒๐๐.๐๐ บริษทั รักษาความปลอดภัย เค.
เค.เอ.มหาทรัพย์ จากัด
เอ.มหาทรัพย์ จากัด
บริษทั รักษาความปลอดภัย
๑๔๑,๖๕๐.๐๐ บริษทั รักษาความปลอดภัย เค.
เค.เอ็ม.อินเตอร์เทค จากัด
เอ็ม.อินเตอร์เทค จากัด
บริษทั แพลททินั่ม อินเตอร์
๘๘,๐๐๐.๐๐ บริษทั แพลททินั่ม อินเตอร์
พริ้น แอนด์ ซัพพลาย จากัด
พริ้น แอนด์ ซัพพลาย จากัด
บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
๔,๐๓๐.๔๐ บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

๕,๐๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

๔๙ จ้างปัม๊ ลูกกุญแจ
๕๐ จ้างซ่อมครุภณ
ั ฑ์
ยานพาหนะ (กบ ๖๒๔๖)
๕๑ จ้างซ่อมครุภณ
ั ฑ์
ยานพาหนะ (กน ๘๔๗๐)
๕๒ จ้างขนย้ายขยะติดเชื้อ
๕๓ จ้างรักษาความปลอดภัย
๕๔ จ้างทาความสะอาด

๕๗ จ้างบารุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่า
เชื้อจุลินทรีย์ ระบบ
สุญญากาศ งวด 2
(มค
- เมย 61)

งบประมาณ
(บาท)

ราคากลาง วิธกี ารจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้เสนอราคา

บริษทั นาวิวฒ
ั น์การช่าง
(๑๙๙๒) จากัด

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือก

๕,๐๐๐.๐๐ บริษทั นาวิวฒ
ั น์การช่าง
(๑๙๙๒) จากัด

๘๘,๐๐๐.๐๐ เป็นผู้ให้บริการโดยตรง สบ ๓๒
๔,๐๓๐.๔๐ เป็นผู้ให้บริการโดยตรง ๑/๒๕๖๑

๑๙ มค ๖๑
๒ ตค ๖๐

๕,๐๐๐.๐๐ เป็นผู้ให้บริการโดยตรง สัญญาเลขที่ ๓๐ สค ๖๐
๑๖/๒๕๖๐

แบบ สขร.๑

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

งบประมาณ
(บาท)

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังน้อย
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
ราคากลาง วิธกี ารจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือก

๑ ซื้อวัสดุสานักงาน
๒ ซือ้ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
๓ ซือ้ วัสดุเครื่องบริโภค
(น้าถังใช้กบั เครื่องนึ่งฯ)
๔ ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค
(น้าดื่มสาหรับคนไข้ )
๕ ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค
(น้าแข็ง)
๖ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
๗ ซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์และ
การแพทย์
๘ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
๙ ซื้อวัสดุกอ่ สร้าง

๑,๐๐๐.๐๐
๕๙,๐๔๐.๐๐
๑,๕๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

โค้วย่งกี่
หจก.พิภทั รพลปิโตรเลียม
หจก.วงษ์วชิ ัยพัฒนา

๒,๔๗๕.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

หจก.วงษ์วชิ ัยพัฒนา

๒,๔๗๕.๐๐ หจก.วงษ์วชิ ัยพัฒนา

๒,๔๗๕.๐๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง

๒,๘๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านเกษรน้าแข็งทิพย์

๐.๐๐ ร้านเกษรน้าแข็งทิพย์

๐.๐๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง

๒๕,๕๐๐.๐๐
๓,๔๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

บริษทั ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จากัด
บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล จากัด

๒๕,๑๑๐.๐๐ บริษทั ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จากัด
๓,๔๐๐.๐๐ บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล จากัด

๙๘,๐๐๐.๐๐
๑๔,๐๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

๑๐ ซื้อวัสดุการเกษตร
๑๑ ซือ้ วัสดุกอ่ สร้าง

๒๐๐.๐๐
๑๓,๗๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

๙,๕๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

๑๕,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

๒,๗๒๓.๖๐
๘,๔๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

หจก.เอส.ที.เอ็น.โพลีแพค
บริษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุจากัด
(สาขารังสิต)
หมอเกษตร
บริษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุจากัด
(สาขารังสิต)
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จากัด
บริษทั ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จากัด
บริษทั เอกราชาขายค้าปลีก
จากัด (สาขา ๒)
บริษทั S.J.I.G จากัด
ทรัพย์หริ ัญรุ่งเรืองกิจ

๙๘,๐๐๐.๐๐ หจก.เอส.ที.เอ็น.โพลีแพค
๑๓,๗๙๒.๐๐ บริษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุจากัด
(สาขารังสิต)
๒๐๐.๐๐ หมอเกษตร
๑๓,๗๐๐.๐๐ บริษทั ซีอาร์ซี ไทวัสดุจากัด
(สาขารังสิต)
๙,๔๑๖.๐๐ บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จากัด
๑๕,๐๐๐.๐๐ บริษทั ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จากัด
๙๕๙.๐๐ บริษทั เอกราชาขายค้าปลีก
จากัด (สาขา ๒)
๒,๗๒๓.๖๐ บริษทั S.J.I.G จากัด
๘,๔๐๐.๐๐ ทรัพย์หริ ัญรุ่งเรืองกิจ

๑,๓๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

หจก.ศิริทิพย์พฒ
ั นา

๑๒ ซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์และ
การแพทย์
๑๓ ซื้อวัสดุสานักงาน
๑๔ ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค
๑๕ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
๑๖ ซือ้ วัสดุวทิ ยาศาสตร์และ
การแพทย์
๑๗ ซื้อวัสดุกอ่ สร้าง

๑,๐๐๐.๐๐ โค้วย่งกี่
๕๙,๐๔๐.๐๐ หจก.พิภทั รพลปิโตรเลียม
๐.๐๐ หจก.วงษ์วชิ ัยพัฒนา

ราคา

๑,๒๕๑.๙๐ หจก.ศิริทิพย์พฒ
ั นา

๑,๐๐๐.๐๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง
๕๙,๐๔๐.๐๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง
๐.๐๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เลขที่ใบสั่งซื้อ
ลงวันที่
สบ ๙๘
๓๑ มค ๖๑
ชบ ๙๙
๓๑ มค ๖๑

บบ ๑ - ๓

๒ ตค ๖๐

๒๕,๑๑๐.๐๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง
๓,๔๐๐.๐๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง

คบ ๑๐๒
วบ ๑๐๓

๗ กพ ๖๑
๗ กพ ๖๑

๙๘,๐๐๐.๐๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง
๑๓,๗๙๒.๐๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง

งบ ๑๐๕
กบ ๑๐๔

๙ กพ ๖๑
๘ กพ ๖๑

๒๐๐.๐๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง
๑๓,๗๐๐.๐๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง

ษบ ๑๐๖
กบ ๑๐๗

๙ กพ ๖๑
๑๓ กพ ๖๑

๙,๔๑๖.๐๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง

วบ ๑๐๖ - ๑ ๙ กพ ๖๑

๑๕,๐๐๐.๐๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง
๙๕๙.๐๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง

สบ ๑๐๘
๑๙ กพ ๖๑
บบ ๑๐๖ - ๒ ๑๓ กพ ๖๑

๒,๗๒๓.๖๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง
๘,๔๐๐.๐๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง

งบ ๑๐๙
วบ ๑๑๐

๒๖ กพ ๖๑
๒๗ กพ ๖๑

๑,๒๕๑.๙๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง

กบ ๑๐๘ - ๑ ๒๐ กพ ๖๑

แบบ สขร.๑

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

ซื้อวัสดุการเกษตร
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุสานักงาน
ซื้อวัสดุกอ่ สร้าง
ซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์และ
การแพทย์
จ้างซ่อมครุภณ
ั ฑ์
ยานพาหนะ (กบ ๓๐๕๖)
จ้างจัดทาวัสดุสานักงาน
(ป้ายบอกทาง)
จ้างซ่อมครุภณ
ั ฑ์
ยานพาหนะ (กจ ๙๗๘)
จ้างซ่อมครุภณ
ั ฑ์การแพทย์
(ชุดเอ็กซเรย์ ยีห่ อ้ EMD รุ่น
EPS45)

๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

๒๗ จ้างซ่อมครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
(เครื่องตัดหญ้า )
๒๘ จ้างซ่อมจักรเย็บผ้า
๒๙ จ้างซ่อมครุภณ
ั ฑ์
ยานพาหนะ (กบ ๖๒๔๖)
๓๐ จ้างซ่อมครุภณ
ั ฑ์ยานหนะ
(กบ ๓๐๕๖)

งบประมาณ
(บาท)

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังน้อย
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
ราคากลาง วิธกี ารจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือก

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เลขที่ใบสั่งซื้อ
ลงวันที่
ษบ ๑๐๘ - ๑ ๒๒ กพ ๖๑
งบ ๑๐๘ - ๒ ๒๓ กพ ๖๑
สบ ๑๐๘ - ๓ ๒๓ กพ ๖๑
กบ ๑๐๙ - ๑ ๒๖ กพ ๖๑
พบ ๖
๑๖ กพ ๖๑

๑๕๐.๐๐
๔,๕๐๐.๐๐
๕,๔๐๐.๐๐
๔,๐๐๐.๐๐
๒,๑๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ลัดดา ดอกไม้
บริษทั ซีโอแอล จากัด
บริษทั ซีโอแอล จากัด
หจก.ศิริทิพย์พฒ
ั นา
หจก.เอเซียเพียวแก๊ส

๑๕๐.๐๐ ลัดดา ดอกไม้
๔,๓๓๐.๐๐ บริษทั ซีโอแอล จากัด
๕,๓๙๔.๐๒ บริษทั ซีโอแอล จากัด
๓,๙๘๐.๔๐ หจก.ศิริทิพย์พฒ
ั นา
๒,๑๐๐.๐๐ หจก.เอเซียเพียวแก๊ส

๑๕๐.๐๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง
๔,๓๓๐.๐๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง
๕,๓๙๔.๐๒ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง
๓,๙๘๐.๔๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง
๒,๑๐๐.๐๐ เป็นผู้จาหน่ายโดยตรง

๓,๐๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

หจก.แสงไทยวังน้อย

๒,๖๗๕.๐๐ หจก.แสงไทยวังน้อย

๒,๖๗๕.๐๐ เป็นผู้ให้บริการโดยตรง ยบ ๔๐

๑ กพ ๖๑

๓,๘๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

หจก.กรุงเทพการช่าง (อยุธยา)

๓,๗๔๕.๐๐ หจก.กรุงเทพการช่าง (อยุธยา)

๓,๗๔๕.๐๐ เป็นผู้ให้บริการโดยตรง สบ ๔๑

๑ กพ ๖๑

๑๓,๐๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

หจก.แสงไทยวังน้อย

๑๒,๑๒๓.๑๐ เป็นผู้ให้บริการโดยตรง ยบ ๔๒

๒ กพ ๖๑

๑๒๘,๖๖๗.๕๐

-

เฉพาะเจาะจง

บ.เอ็ม.ไอ.ดี.จากัด

๑๒๘,๖๖๗.๕๐ เป็นผู้ให้บริการโดยตรง คบ ๔๓

๑ กพ ๖๑

๑,๐๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

หมอเกษตร

๘๒๕.๐๐ หมอเกษตร

๘๒๕.๐๐ เป็นผู้ให้บริการโดยตรง ษบ ๔๔

๕ กพ ๖๑

๕๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

พรวัฒนา
วิทยาการยาง

๓๖๐.๐๐ พรวัฒนา
๑๐๐.๐๐ วิทยาการยาง

๓๖๐.๐๐ เป็นผู้ให้บริการโดยตรง งบ ๔๕
๑๐๐.๐๐ เป็นผู้ให้บริการโดยตรง ยบ ๔๖

๘ กพ ๖๑
๙ กพ ๖๑

๒,๕๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

หจก.แสงไทยวังน้อย

๑๒,๑๒๓.๑๐ หจก.แสงไทยวังน้อย
๑๒๘,๖๖๗.๕๐ บ.เอ็ม.ไอ.ดี.จากัด

๒,๔๓๙.๖๐ หจก.แสงไทยวังน้อย

๒,๔๓๙.๖๐ เป็นผู้ให้บริการโดยตรง ยบ ๔๗

๑๒ กพ ๖๑

แบบ สขร.๑

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

๓๑ จ้างซ่อมครุภณ
ั ฑ์
ยานพาหนะ (กบ ๖๒๔๖)
๓๒ จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ไดเร็ค
เทอร์ม่อนเปล่า
๓๓ จ้างทาตรายาง
๓๔ จ้างทาวัสดุงานบ้านงานครัว
(ถุงหูหวิ้ พิมพ์ รพ.วังน้อย)

งบประมาณ
(บาท)

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังน้อย
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
ราคากลาง วิธกี ารจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือก

๓,๐๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

หจก.แสงไทยวังน้อย

๖๖,๐๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

เมจิกฟอร์ม แอนด์ เลเบิล้

๖๖,๐๐๐.๐๐ เมจิกฟอร์ม แอนด์ เลเบิล้

๖๖,๐๐๐.๐๐ เป็นผู้ให้บริการโดยตรง สบ ๔๙

๑๓ กพ ๖๑

๓,๗๐๐.๐๐
๖๒,๐๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

แหม่ม ตรายาง
หจก.เอส.ที.เอ็น.โพลีแพค

๓,๖๖๐.๐๐ แหม่ม ตรายาง
๖๒,๐๐๐.๐๐ หจก.เอส.ที.เอ็น.โพลีแพค

๓,๖๖๐.๐๐ เป็นผู้ให้บริการโดยตรง สบ ๕๐
๖๒,๐๐๐.๐๐ เป็นผู้ให้บริการโดยตรง งบ ๔๕ - ๑

๑๓ กพ ๖๑
๙ กพ ๖๑

๓๕ จ้างขนย้ายขยะติดเชื้อ
๓๖ จ้างทาความสะอาด

๙๗,๔๐๘.๐๐
๑๔๑,๖๕๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

๓๗ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

๖๐,๒๑๔.๗๒

-

เฉพาะเจาะจง

บริษทั โฟร์บรีช จากัด
๑๑,๘๐๘.๐๐ บริษทั โฟร์บรีช จากัด
บริษทั รักษาความปลอดภัย
๑๔๑,๖๕๐.๐๐ บริษทั รักษาความปลอดภัย เค.
เค.เอ็ม.อินเตอร์เทค จากัด
เอ็ม.อินเตอร์เทค จากัด
บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
๕,๕๑๑.๖๘ บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

๖๕๔,๘๔๐.๐๐

-

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

๓๘ จ้างรักษาความปลอดภัย
(๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ - ๓๑
มกราคม ๒๕๖๒ จ่ายชาระ
เป็นงวด ๆ ละ ๕๔,๕๗๐
บาท)

บริษทั รักษาความปลอดภัย ที .
เค.เซอร์วสิ

๒,๙๙๖.๐๐ หจก.แสงไทยวังน้อย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือก
ราคา
เลขที่ใบสั่งซื้อ
ลงวันที่
๒,๙๙๖.๐๐ เป็นผู้ให้บริการโดยตรง ยบ ๔๘
๑๒ กพ ๖๑

๕๔,๕๗๐.๐๐ บริษทั รักษาความปลอดภัย ที .
เค.เซอร์วสิ

๑๑,๘๐๘.๐๐ เป็นผู้ให้บริการโดยตรง งบ ๓๗
๑๔๑,๖๕๐.๐๐ เป็นผู้ให้บริการโดยตรง งบ ๓๙
๕,๕๑๑.๖๘ เป็นผู้ให้บริการโดยตรง ๑/๒๕๖๑
๕๔,๕๗๐.๐๐ เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ ๑/
๒๕๖๑

๓๑ มค ๖๑
๓๑ มค ๖๑
๒ ตค ๖๐
๗ กพ ๖๑

