
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือเคร่ืองควบคุมการให้ของเหลว 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีฟอร์แอลเอ็ม บริษัท อีฟอร์แอลเอ็ม ราคาไม่เกินวงเงินจัดซ้ือ ใบส่ังซ้ือเลขที ่4/2562

เข้าสู่หลอดเลือดโดยอัตโนมัติ จ ากัด (มหาชน) จ ากัด (มหาชน) 30-ส.ค.-61

จ านวน 2 เคร่ือง 90,000.00 90,000.00 

2 จัดซ้ือเคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ 140,000.00 140,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากัด ราคาไม่เกินวงเงินจัดซ้ือ ใบส่ังซ้ือเลขที ่3/2562

สามารถวเิคราะห์และประเมิณผล 140,000.00 140,000.00 27-ส.ค.-61

ขนาดจอภาพไม่น้อยกวา่ 7 นิว้

จ านวน 1 เคร่ือง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561

(ชือ่หน่วยงาน) ส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์

วันที ่31. เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือเคร่ืองซีลตัดซองและบรรจุ 332,260.00 332,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นเอ็น บริษัท พีเอ็นเอ็น ราคาไม่เกินวงเงินจัดซ้ือ ใบส่ังซ้ือเลขที ่51/2561

เวชภัณฑ์ปลอดเชือ้แบบอัตโนมัติ เมดิคอลเซอร์วสิกรุ๊ป จ ากัด เมดิคอลเซอร์วสิกรุ๊ป จ ากัด 25-ก.ย.-61

จ านวน 1 เคร่ือง 332,260.00 332,260.00 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561

(ชือ่หน่วยงาน) ส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์

วันที ่30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาบริการป้องกันและ 63,996.00 63,996.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีซีเอส จ ากัด บริษัท ซีซีเอส จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงินจัดซ้ือ ใบส่ังจ้างเลขที ่21-1-62

ก าจัด ปลวก แมลงสาป หนู 63,996.00 63,996.00 24-ต.ค.-61

บริเวณอาคารส านักการแพทย์

ชัน้ 1-7 และอาคารศูนยบ์ริการ

ทางการแพทยฉ์ุกเฉินฯ

2 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาและ 58,422,220.00 58,422,220.00 ประกวดราคา บริษัท แอ๊บสแตรคคอมพวิเตอร์ จ ากัด บริษัท แอ๊บสแตรคคอมพิวเตอร์ จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงินจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ สนพ.1/2562

ซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ 58,422,220.00 58,172,220.00 และมีคุณสมบัติครบถ้วน 31-ต.ค.-61

และอปุกรณ์ประกอบของส่วนราชการ e-bidding

ในสังกัดส านักการแทพย์

3 จัดซ้ือชุดกีฬา 56,600.00 56,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.เศรษฐวงศ์ ร้าน ช.เศรษฐวงศ์ ราคาไม่เกินวงเงินจัดซ้ือ ใบส่ังซ้ือเลขที ่14/2562

จ านวน 10 ชนิดกีฬา 56,600.00 56,600.00 30-ต.ค.-61

4 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา 52,386.00 52,386.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.เศรษฐวงศ์ ร้าน ช.เศรษฐวงศ์ ราคาไม่เกินวงเงินจัดซ้ือ ใบส่ังซ้ือเลขที ่15/2562

จ านวน 10 รายการ 52,386.00 52,386.00 30-ต.ค.-61

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561

(ชือ่หน่วยงาน) ส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์

วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย ์ 165,110.00 165,110.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นีโอเมดิคอลอินเตอร์ จ ากัด บริษัท นีโอเมดิคอลอินเตอร์ จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงินจัดซ้ือ ใบส่ังซ้ือเลขที ่9/2562

จ านวน 6 รายการ 165,110.00 165,110.00 1-พ.ย.-61

2 จ้างเหมาดูแลทรัพยสิ์นและรักษา 1,262,762.00 1,262,760.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานรักษาความปลอดภัย ส านักงานรักษาความปลอดภัย กรณีอืน่ตามทีก่ฎกระทรวง สัญญาจ้าง

ความปลอดภัยบริเวณอาคาร อผศ อผศ ก าหนด เลขที่ สนพ.2/2562

ส านักการแพทย ์จ านวน 3 อาคาร 1,262,760.00 1,262,760.00 6-พ.ย.-61

3 จัดซ้ือเตียงส าหรับตรวจ 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นราฟ-โนเฟียส จ ากัด บริษัท เอ็นราฟ-โนเฟียส จ ากัด ราคาไม่เกินวงเงินจัดซ้ือ สัญญาซ้ือขายเลขที่ สนพ.1/2562

กลุ่มโรคกระดูกและข้อ 120,000.00 120,000.00 7-พ.ย.-61

4 เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจ 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีฟอร์แอลเอ็ม บริษัท อีฟอร์แอลเอ็ม ราคาไม่เกินวงเงินจัดซ้ือ สัญญาซ้ือขายเลขที่ สนพ.2/2562

จ านวน 1 เคร่ือง จ ากัด (มหาชน) จ ากัด (มหาชน) 9-พ.ย.-61

80,000.00 80,000.00 

5 จัดซ้ือเคร่ืองท าความสะอาด 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดนทัลวชิัน่ บริษัท เดนทัลวชิัน่ ราคาไม่เกินวงเงินจัดซ้ือ ใบส่ังซ้ือเลขที ่5/2562

และหล่อล่ืนภายในด้ามหัวกรอฟัน (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด 8-พ.ย.-61

แบบออัตโนมัติจ านวน 1 ชุด 95,000.00 95,000.00 

6 จัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 40,840.00 40,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เออีซีเฮลแคร์ จ ากัด บริษัท เออีซีเฮลแคร์ จ ากัด ราคาไม่เกินวงเงินจัดซ้ือ ใบส่ังซ้ือเลขที ่7/2562

จ านวน 2 รายการ 40,840.00 40,840.00 9-พ.ย.-61

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561

(ชือ่หน่วยงาน) ส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์

วันที ่30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

7 จัดซ้ือเคร่ืองปัน่เม็ดเลือดแดง 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เออีซีเฮลแคร์ จ ากัด บริษัท เออีซีเฮลแคร์ จ ากัด ราคาไม่เกินวงเงินจัดซ้ือ ใบส่ังซ้ือเลขที ่8/2562

อัดแน่น จ านวน 1 เคร่ือง 50,000.00 50,000.00 9-พ.ย.-61

8 จัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย ์ 187,500.00 187,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นีโอเมดิคอลอินเตอร์ จ ากัด บริษัท นีโอเมดิคอลอินเตอร์ จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงินจัดซ้ือ ใบส่ังซ้ือเลขที ่17/2562

จ านวน 5 รายการ 187,500.00 187,500.00 16-พ.ย.-61

9 จัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย ์ 110,410.00 110,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นีโอเมดิคอลอินเตอร์ จ ากัด บริษัท นีโอเมดิคอลอินเตอร์ จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงินจัดซ้ือ ใบส่ังซ้ือเลขที ่18/2562

จ านวน 6 รายการ 110,410.00 110,410.00 16-พ.ย.-61

10 จัดซ้ือรถโดยสารขนาด 12 ทีน่ัง่ 2,576,000.00 2,576,000.00 ประกวดราคา บริษทั นวิตันเซอร์วิสเซ็นเตอร์ จัดกดั บริษัท นิวตันเซอร์วิสเซ็นเตอร์ จัดกัด เสนอราคาต่ าสุด สัญญาซ้ือขาย

(ดีเซล) จ านวน 2 คัน อิเล็กทรอนิกส์ 2,525,000.00 2,525,000.00 เลขที ่สนพ..3/2562

e-bidding บริษัท โตโยต้าลิบรา 30-พ.ย.-61

2,551,950.00 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561

(ชือ่หน่วยงาน) ส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์

วันที ่30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 4,154,100.00 4,154,100.00 คัดเลือก บริษัท แอ๊บสแตรคคอมพวิเตอร์ จ ากัด บริษัท แอ๊บสแตรคคอมพิวเตอร์ จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงินจัดซ้ือ สัญญาซ้ือขายเลขที่สนพ.4/2562

ของอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) 4,154,100.00 4,154,100.00 และมีคุณสมบัติครบถ้วน 3-ธ.ค.-61

โรงพยาบาลบางนา จ านวน 1 ชุด

2 จ้างเหมาตัดเยบ็เคร่ืองแบบลูกจ้าง 22,800.00 22,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไหมทอง จ ากัด บริษัท ไหมทอง จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงินจัดซ้ือ ใบส่ังจ้างเลขที ่21-3-62

ประจ าปีงบประมาณ 2562 22,800.00 22,800.00 7-ธ.ค.-61

จ านวน 38 ชุด

3 จัดซ้ือของทีร่ะลึกส าหรับโครงการ 51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีอีจี ดิจิตอล จ ากัด บริษัท จีอีจี ดิจิตอล จ ากัด ราคาไม่เกินวงเงินจัดซ้ือ ใบส่ังซ้ือเลขที ่21/2562

Bangkok Green & Hospital 51,000.00 51,000.00 12-ธ.ค.-61

Plus จ านวน 300 ชิน้

4 จดัซ้ือโล่อะคริลิครูปดาว ขนาด 8 นิ้ว 12,037.50 12,037.50 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยรัชฎา ร้านไทยรัชฎา ราคาไม่เกินวงเงินจัดซ้ือ ใบส่ังซ้ือเลขที ่16/2562

ส าหรับโครงการ Bangkok Green 12,037.50 12,037.50 12-ธ.ค.-61

& Hospital plus 

จ านวน 8 โล่

5 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์และหนังสือ 21,140.00 21,140.00 เฉพาะเจาะจง นายรุ่งนิรัญ  คันทะสม นายรุ่งนิรัญ  คันทะสม ราคาไม่เกินวงเงินจัดซ้ือ ใบส่ังซ้ือเลขที ่11-2-62

นิตยสาร จ านวน 4 รายการ 21,140.00 26-ธ.ค.-61

6 จัดซ้ือกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 46,500.00 46,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สเปซเมต จ ากัด บริษัท สเปซเมต จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงินจัดซ้ือ ใบส่ังซ้ือเลขที ่19/2562

จ านวน 1 กล้อง 46,500.00 46,500.00 28-ธ.ค.-61

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561

(ชือ่หน่วยงาน) ส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์

วันที ่28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาท าตรายาง 5,440.00 5,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวนิัยบล๊อก ร้านวนิัยบล๊อก เสนอราคาไม่เกินวงเงินจัดซ้ือ ใบส่ังจ้างเลขที ่21-5-62

จ านวน 31 รายการ 5,440.00 5,440.00 7-ม.ค.-61

2 จัดซ้ือหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ 491,860.00 491,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิสเต็ม เอส จ ากัด บริษัท ซิสเต็ม เอส จ ากัด ราคาไม่เกินวงเงินจัดซ้ือ ใบส่ังซ้ือเลขที ่11-1-62

คอมพิวเตอร์ จ านวน 25 รายการ 491,860.00 491,860.00 8-ม.ค.-62

3 จ้างเหมาเอกชนท าความสะอาด 337,500.00 337,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เออีซีเฮลแคร์ จ ากัด บริษัท เออีซีเฮลแคร์ จ ากัด ราคาไม่เกินวงเงินจัดซ้ือ สัญญาจ้างเลขที่ สนพ.3/2562

อาคารผู้ป่วยนอก (OPD) 50,000.00 50,000.00 10-ม.ค.-62

โรงพยาบาลบางนา

4 จัดซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ 2,290.00 2,290.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญทรัพย์ ร้านเจริญทรัพย์ ราคาไม่เกินวงเงินจัดซ้ือ ใบส่ังซ้ือเลขที ่24/2562

จ านวน 4 ราย 2,290.00 2,290.00 16-ม.ค.-62

ส าหรับโครงการ Big cleaning day

5 จดัวื้อยนูิตทันตกรรมระบไฮดรอริกซ์ 980,000.00 980,000.00 ประกวดราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด อาร์บีเดนทัลกรุ๊ป หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อาร์บเีดนทลักรุ๊ป เสนอราคาต่ าสุด สัญญาซ้ือขาย

ชนิดให้แสงสวา่งทีป่ลายหัวกรอ อิเล็กทรอนิกส์ 978,500.00 977,500.00 เลขที ่สนพ.6/2562 

ทุกชนิด จ านวน 1 ชุด e-bidding บริษัท ไจโก้อินเตอร์เทรด 30-ม.ค.-62

979,500.00 

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ไบโอแคร์

980,000.00

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562

(ชือ่หน่วยงาน) ส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์

วันที ่30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 60,455.00 60,455.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิสเต็ม โพรไวด์เดอร์ จ ากัด บริษทั ซิสเต็ม โพรไวด์เดอร์ จ ากดั เสนอราคาไม่เกินวงเงินจัดซ้ือ ใบส่ังซ้ือเลขที ่23/2562

จ านวน 3 รายการ 60,455.00 60,455.00 4-ก.พ.-62

2 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารอยา่งดี 138,240.00 138,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญยวรรณ จ ากัด บริษัท บุญยวรรณ จ ากัด ราคาไม่เกินวงเงินจัดซ้ือ ใบส่ังซ้ือเลขที ่11-3-62

80 แกรม เอ 4 จ านวน 1,440 รีม 138,240.00 138,240.00 6-ก.พ.-62

3 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้า งานบ้าน 248,057.03 248,057.03 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เอกมงคลศิริ ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เอกมงคลศิริ ราคาไม่เกินวงเงินจัดซ้ือ ใบส่ังซ้ือเลขที ่11-5-62

และงานครัว จ านวน 23 รายการ 248,057.03 248,057.03 6-ก.พ.-62

4 จ้างเหมาดูแลทรัพยสิ์นและรักษา 947,070.00 947,070.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานรักษาความปลอดภัย ส านักงานรักษาความปลอดภัย กรณีอืน่ตามทีก่ฎกระทรวง สัญญาจ้างเลขทีส่นพ.4/2562

ความปลอดภัยบริเวณอาคาร อผศ อผศ ก าหนด 21-ก.พ.-62

ผู้ปว่ยนอก (OPD) โรงพยาบาลบางนา 947,070.00 947,070.00

5 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 318,218.00 318,218.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เอกมงคลศิริ ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เอกมงคลศิริ ราคาไม่เกินวงเงินจัดซ้ือ ใบส่ังซ้ือเลขที ่11-4-62

จ านวน 44 รายการ 318,218.00 318,218.00 28-ก.พ.-62

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562

(ชือ่หน่วยงาน) ส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์

วันที ่28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือของทีร่ะลึกส าหรับโครงการ 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาเจสติก มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด บริษัท มาเจสติก มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด ราคาไม่เกินวงเงินจัดซ้ือ ใบส่ังซ้ือเลขที ่28/2562

งานครบรอบ 45 ปี 55,000.00 55,000.00 12-มี.ค.-62

แห่งการสถาปนาส านักการแพทย์

จ านวน 500 ชิน้

2 จัดซ้ือโล่บุคลากรและ 25,326.90 25,326.90 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยรัชฎา ร้านไทยรัชฎา ราคาไม่เกินวงเงินจัดซ้ือ ใบส่ังซ้ือเลขที ่29/2562

ส่วนราชการดีเด่น จ านวน 25,326.90 25,326.90 13-ม.ีค.-61

2 รายการ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562

(ชือ่หน่วยงาน) ส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์

วันที ่29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือของทีร่ะลึกส าหรับโครงการ 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาเจสติก มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด บริษัท มาเจสติก มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด ราคาไม่เกินวงเงินจัดซ้ือ ใบส่ังซ้ือเลขที ่32/2562

"สงกรานต์วถิีไทยรวมใจ 22,500.00 22,500.00 1-เม.ย.-62

ส านักการแพทย"

2 จัดซ้ือเคร่ืองเอกซเรยฟ์ันเฉพาะซ่ี 590,000.00 590,000.00 ประกวดราคา บริษัท อุดมเมดิคอลอิควปิเม้นท์ จ ากัด บริษัท อุดมเมดิคอลอิควปิเม้นท์ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด สัญญาซ้ือขาย

แบบเก้าอีน้ัง่พร้อมชุดอ่านและ อิเล็กทรอนิกส์ 570,000.00 570,000.00 เลขที่ สนพ.8/2562

อุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพ e-bidding บริษทั ไดนามิคอนิโนโวชั่น จ ากดั 1-เม.ย.-62

ดิจิจอล จ านวน 1 ชุด 590,000.00 

3 จัดซ้ือเคร่ืองวดัความดัน 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นีโอเมดิคอลอินเตอร์ จ ากัด บริษัท นีโอเมดิคอลอินเตอร์ จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงินจัดซ้ือ ใบส่ังซ้ือเลขที ่53/2562

แบบอัตโนมัติ จ านวน 2 เคร่ือง 48,000.00 48,000.00 3-เม.ย.-62

4 จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการ 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุขสวสัด์ิ จ ากัด บริษัท สุขสวสัด์ิ จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงินจัดซ้ือ ใบส่ังจ้างเลขที่6/2562

ดูงานด้านความปลอดภัยชีวอนามัย 99,000.00 99,000.00 19-เม.ย.-62

และสภาพแวดล้อมในการท างาน

หน่วยงานภายนอก 2 รายการ

5 จัดซ้ืออุปกรณ์จัดท าสถานที่ 38,813.00 38,813.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแอลซีเอ็นเตอร์ไพรส์ ร้านแอลซีเอ็นเตอร์ไพรส์ ราคาไม่เกินวงเงินจัดซ้ือ ใบส่ังซ้ือเลขที ่50/2562

ทีพ่ักขยะมูลฝอยแยกประเภท 38,812.00 38,812.00 30-เม.ย.-62

จ านวน 13 รายการ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562

(ชือ่หน่วยงาน) ส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์

วันที ่30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 


