แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2562
โรงพยำบำลมะเร็งอุดรธำนี กรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข
วันที่ 7 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
เลขที่สัญญำ

ลงวันที่

บจก.เอ็มพีเมดกรุ๊ป

บส.321/2562

2-ก.ค.-62

บจก.ซิลลิคฟาร์มา

5,350 ราคาเหมาะสม

บส.322/2562

2-ก.ค.-62

246,100 ราคาเหมาะสม

ส.71/2562

5-ก.ค.-62

ร้านไฟเสกสันติเอ็นจิเนียร์

88,820 ราคาเหมาะสม

บส.323/2562

8-ก.ค.-62

8,132

บจก.ดีเคเอสเอช

8,132 ราคาเหมาะสม

บส.324/2562

9-ก.ค.-62

นางสาวสุรีรัตน์ วงศ์ชารี

2,200

นางสาวสุรีรัตน์ วงศ์ชารี

2,200 ราคาเหมาะสม

บส.325/2562

9-ก.ค.-62

เฉพาะเจาะจง

หจก.เสริมศักดิ์เครื่องเย็น

9,095

หจก.เสริมศักดิ์เครื่องเย็น

9,095 ราคาเหมาะสม

บส.326/2562

9-ก.ค.-62

1,000

เฉพาะเจาะจง

ฟิลเตอร์เซ็นเตอร์

1,000

ฟิลเตอร์เซ็นเตอร์

1,000 ราคาเหมาะสม

บส.327/2562

9-ก.ค.-62

4,300

4,300

เฉพาะเจาะจง

บจก.ไทยพิพัฒน์ทลู

4,300

บจก.ไทยพิพัฒน์ทลู

4,300 ราคาเหมาะสม

บส.329/2562

15-ก.ค.-62

ซื้อถังขยะสแตนเลส

2,660

2,660

เฉพาะเจาะจง

บจก.นิวง่วนแสงไทย

2,660

บจก.นิวง่วนแสงไทย

2,660 ราคาเหมาะสม

บส.330/2562

15-ก.ค.-62

11

ซื้ออุปกรณ์หวั รับก๊าซสาหรับเครื่องช่วย
หายใจ

5,000

5,000

เฉพาะเจาะจง

บจก.ดีวาสซัพพลาย

5,000

บจก.ดีวาสซัพพลาย

5,000 ราคาเหมาะสม

บส.331/2562

15-ก.ค.-62

12

จ้างเหมาเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการวิจัย

60,766

60,766

เฉพาะเจาะจง

นางสาวนันทวรรณ

60,766

นางสาวนันทวรรณ

60,766 ราคาเหมาะสม

บส.332/2562

15-ก.ค.-62

13

ซื้อสติกเกอร์สัญลักษณ์ติดหน้าห้องน้า

1,840

1,840

เฉพาะเจาะจง

บ้านป้านกราฟฟิก

1,840

บ้านป้านกราฟฟิก

1,840 ราคาเหมาะสม

บส.333/2562

15-ก.ค.-62

14

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องคลังยา

23,600

23,600

เฉพาะเจาะจง

นายพรชัย คนหาร

23,600

นายพรชัย คนหาร

23,600 ราคาเหมาะสม

บส.334/2562

15-ก.ค.-62

15

ซื้อซองซิปสีใส

34,000

34,000

เฉพาะเจาะจง

ร้านเอ็มเอ็มเจอินเตอร์เทรดดิ้ง

34,000

ร้านเอ็มเอ็มเจอินเตอร์เทรดดิ้ง

34,000 ราคาเหมาะสม

บส.335/2562

15-ก.ค.-62

16

จ้างซ่อมแซมตู้เย็นเก็บน้ายาวิทยาศาสตร์

4,000

4,000

เฉพาะเจาะจง

หจก.เสริมศักดิ์เครื่องเย็น

4,000

หจก.เสริมศักดิ์เครื่องเย็น

4,000 ราคาเหมาะสม

บส.336/2562

15-ก.ค.-62

17

จ้างเหมาบริการกาจัดเชื้อจุลินทรีย์

70,000

70,000

เฉพาะเจาะจง

บจก.ดีซีเอสโซลูชั่น

70,000

บจก.ดีซีเอสโซลูชั่น

70,000 ราคาเหมาะสม

บส.338/2562

18-ก.ค.-62

18

จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบ
ดิจิตอล

23,540

23,540

เฉพาะเจาะจง

บจก.เจเอฟแอดวานส์

23,540

บจก.เจเอฟแอดวานส์

23,540 ราคาเหมาะสม

บส.339/2562

19-ก.ค.-62

19

จ้างบารุงรักษารถยนต์ราชการ

31,875

31,875

เฉพาะเจาะจง

กู๊ดเซอร์วิสบายยูดีแม็กส์

31,875

กู๊ดเซอร์วิสบายยูดีแม็กส์

31,875 ราคาเหมาะสม

บส.340/2562

19-ก.ค.-62

20

จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาและกันซึม
อาคารรังสีวินิจฉัย

5,000,000

4,909,000

bidding

บจก.เลิฟอินโนเวชั่นคอนกรีต

2,870,000

ส.72/2562

22-ก.ค.-62

บจก.แอ๊ดวานซ์แมมีเรียลเซอร์วิส

3,250,000

หจก.แอสเซมบิลด์

4,894,914

2
3

ซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิพร้อมแผ่นรอง
ให้ความอบอุ่น

4

จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกาเนิดไฟฟ้า

5

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ซื้อชุดตรวจซิฟิลิส

3,150

3,150

เฉพาะเจาะจง

บจก.เอ็มพีเมดกรุ๊ป

3,150

ซื้อชุดตรวจเอชไอวี

5,350

5,350

เฉพาะเจาะจง

บจก.ซิลลิคฟาร์มา

5,350

246,100

246,100

เฉพาะเจาะจง

หจก.ควีนเมดิคอลกรุ๊ป

246,100

หจก.ควีนเมดิคอลกรุ๊ป

93,000

93,000

เฉพาะเจาะจง

ร้านไฟเสกสันติเอ็นจิเนียร์

88,820

ซื้อผ้าปิดจมูกแบบคาร์บอน

8,132

8,132

เฉพาะเจาะจง

บจก.ดีเคเอสเอช

6

จ้างเหมายานพาหนะพร้อมน้ามันเชื้อเพลิง

2,200

2,200

เฉพาะเจาะจง

7

จ้างเหมาบารุงรักษาตู้เย็นเก็บเลือด

9,095

9,095

8

ซื้อชุดอุปกรณ์ในตู้ควบคุมปั๊มสูบน้าใต้ดิน

1,000

9

ซื้อเครื่องทาน้าเย็น

10

บจก.เลิฟอินโนเวชั่นคอนกรีต

รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

3,150 ราคาเหมาะสม

1

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือก

2,870,000 เสนอราคาต่าสุด

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2562
โรงพยำบำลมะเร็งอุดรธำนี กรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข
วันที่ 7 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
ลำดับที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือก

รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
เลขที่สัญญำ

ลงวันที่

21

ซื้อเครื่องชั่งน้าหนักวัดดัชนีมวลกาย

28,800

28,800

เฉพาะเจาะจง

ร้านเบญญภัทร

28,800

ร้านเบญญภัทร

28,800 ราคาเหมาะสม

บส.342/2562

23/2562

22

ซื้อเครื่องควบคุมความปวดด้วยตนเอง

107,000

107,000

เฉพาะเจาะจง

บจก.เมดิก้า

107,000

บจก.เมดิก้า

107,000 ราคาเหมาะสม

บส.343/2562

23-ก.ค.-62

23

จ้างสอบเทียบเครื่องมือแพทย์

129,000

129,000

เฉพาะเจาะจง

บจก.เพอร์เฟคควอลิตี้

129,000

บจก.เพอร์เฟคควอลิตี้

129,000 ราคาเหมาะสม

บส.344/2562

23-ก.ค.-62

24

ซื้อชุดโซฟา

36,960

36,960

เฉพาะเจาะจง

บจก.อินเด็กซ์ลิฟวิง่ มอลล์

36,960

บจก.อินเด็กซ์ลิฟวิง่ มอลล์

36,960 ราคาเหมาะสม

บส.345/2562

26-ก.ค.-62

25

จ้างบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้อง
เอกซ์เรย์

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นายพรชัย คชสาร

7,000

นายพรชัย คชสาร

7,000 ราคาเหมาะสม

บส.346/2562

26-ก.ค.-62

27

ซื้อออกซิเจนไนตรัส

18,810

18,810

เฉพาะเจาะจง

หจก.สยามอินดัสเตรียลโปรดักส์

18,810

หจก.สยามอินดัสเตรียลโปรดักส์

18,810 ราคาเหมาะสม

บส.347/2562

30-ก.ค.-62

ลงชื่อ.............................................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางสาวภิญญาพัชญ์ เพียงแก้ว)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ
วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ลงชื่อ.....................................................ผู้รับรองข้อมูล
(นายศิริเดช ผ่านจังหาร)
รองผู้อานวยการด้านอานวยการ

