แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2561
โรงพยำบำลมะเร็งอุดรธำนี กรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข
วันที่ 14 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
ลงวันที่

496,000 ราคาเหมาะสม

37/2562

11-ธ.ค.-61

1,409,190 เสนอราคาต่าสุด

38/2562

18-ธ.ค.-61

320,000 บริษัท เซอร์จิคอลซัพพลาย จากัด

320,000 ราคาเหมาะสม

39/2562

20-ธ.ค.-61

2,398,726

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

2,398,726 เสนอราคาต่าสุด

40/2562

20-ธ.ค.-61

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

839,415

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

839,415 เสนอราคาต่าสุด

41/2562

20-ธ.ค.-61

bidding

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

3,640,675

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

3,640,675 เสนอราคาต่าสุด

42/2562

20-ธ.ค.-61

465,000

เฉพาะเจาะ

ห้างหุ้นส่วนจากัด อุดรทรงสวัสดิ์

465,000

ห้างหุ้นส่วนจากัด อุดรทรงสวัสดิ์

465,000 เสนอราคาต่าสุด

43/2562

26-ธ.ค.-61

4,906,000

4,906,000

bidding

บริษัท เอิร์ทคราฟท์ ที เอช จากัด

4,080,000 บริษัท เอิร์ทคราฟท์ ที เอช จากัด

4,080,000 เสนอราคาต่าสุด

44/2562

28-ธ.ค.-61

458,000

458,000

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด อุดรพีอาร์ดี

431,000

ห้างหุ้นส่วนจากัด อุดรพีอาร์ดี

431,000 ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง 64/2562

4-ธ.ค.-61

ซื้อสติกเกอร์

53,500

53,500

เฉพาะเจาะจง

ร้าน ชัยวายุครุฑ

53,500

ร้าน ชัยวายุครุฑ

53,500 ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ 65/2562

4-ธ.ค.-61

11

ซื้อวัสดุสานักงาน

28,637

28,637

เฉพาะเจาะจง

บริษัท นิวง่วนแสงไทย

28,637

บริษัท นิวง่วนแสงไทย

28,637 ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ 66/2562

4-ธ.ค.-61

12

ซื้อกระดาษพิมพ์เอกสาร

17,854

17,584

เฉพาะเจาะจง

บริษัท นิวง่วนแสงไทย

17,854

บริษัท นิวง่วนแสงไทย

17,854 ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ 67/2562

4-ธ.ค.-61

13

จ้างซ่อมแซมตู้เย็นเก็บยา

500

500

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัดเสริมศักดิ์เครื่องเย็น

500 ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ 68/2562

4-ธ.ค.-61

14

ซื้อเครื่องตรวจจับค่าออกซิเจนของเครื่อง
เครื่องติดตามการทางานของหัวใจ

90,000

90,000

เฉพาะเจาะจง

บริษัทสวิตต์เทคกรุ๊ป จากัด

15

จ้างทาไวนิล

700

700

เฉพาะเจาะจง

16

จ้างทาตรายาง

963

963

17

ซื้อเก้าอี้

4,280

4,280

รำคำที่เสนอ

1

จ้างเหมาติดตั้งประตูอัตโนมัติอาคารรังสี
วินิจฉัย

496,000

496,000

เฉพาะเจาะจง

บริษัท 10 กันยา จากัด

496,000

บริษัท 10 กันยา จากัด

2

ซื้อน้ายาตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องตรวจ
อัตโนมัติทางโลหิตวิทยา CBC

1,409,190

1,409,190

bidding

บริษัท เมดิทอป จากัด

1,409,190

บริษัท เมดิทอป จากัด

3

จ้างเหมาปรับปรุงผนังและประตูหอ้ งน้า
รวมพร้อมติดตั้งสุขภัณฑ์

320,000

320,000

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซอร์จิคอลซัพพลาย จากัด

4

ซื้อน้ายาตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องตรวจ
อัตโนมัติทางเคมีคลินิก

2,398,726

2,398,726

bidding

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

5

น้ายาตรวจวิเคราะห์ HPV DNA

839,415

839,415

bidding

6

ซื้อน้ายาตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องตรวจ
อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยา

3,640,675

3,640,675

7

จ้างเหมาปรับปรุงอาคารโภชนา

465,000

8

จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร
สาเร็จรูปสาหรับผู้ปว่ ย

9

จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเรือน
กฤษณาและพุทธรักษา

10

500 ห้างหุ้นส่วนจากัดเสริมศักดิ์เครื่องเย็น

รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
เลขที่สัญญำ

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือก

90,000

บริษัทสวิตต์เทคกรุ๊ป จากัด

90,000 ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ 70/2562

4-ธ.ค.-61

ร้านป้ายเอชดี

700

700 ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ 71/2562

4-ธ.ค.-61

เฉพาะเจาะจง

โรงพิมพ์ธานีพล็อกตรายาง

963

ร้านป้ายเอชดี
โรงพิมพ์ธานีพล็อกตรายาง

963 ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ 72/2562

4-ธ.ค.-61

เฉพาะเจาะจง

บริษัทยูเคซีจากัด

4,280

บริษัทยูเคซีจากัด

4,280 ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ 73/2562

4-ธ.ค.-61

แบบ สขร_ 1

หน ้าที่ 1

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2561
โรงพยำบำลมะเร็งอุดรธำนี กรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข
วันที่ 14 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
เลขที่สัญญำ

ลงวันที่

ใบสั่งซื้อ 74/2562

4-ธ.ค.-61

28,000 ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ 75/2562

4-ธ.ค.-61

ร้าน ทีแอล ฮาร์ดแวร์

12,000 ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ 76/2562

4-ธ.ค.-61

86,000

ห้างหุ้นส่วนจากัด จีที

86,000 ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ 77/2562

4-ธ.ค.-61

บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์
จากัด

14,250

บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์
จากัด

14,250 ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ 78/2562

4-ธ.ค.-61

เฉพาะเจาะจง

บริษัทฟิวชั่นโปร จากัด

6,000

บริษัทฟิวชั่นโปร จากัด

6,000 ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ 79/2562

7-ธ.ค.-61

39,000

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดิลโป-เมด จากัด

39,000

บริษัท ดิลโป-เมด จากัด

39,000 ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ 80/2562

11-ธ.ค.-61

2,480

2,480

เฉพาะเจาะจง

หจก.จีที คอลซัลท์

2,480

หจก.จีที คอลซัลท์

2,480 ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ 82/2562

11-ธ.ค.-61

ซื้ออะไหล่สาหรับเครื่องฉายรังสีโฟตอน

49,500

49,500

เฉพาะเจาะจง

บริษัท พรีเมียร์บสิ สิเนสอินเตอร์ จากัด

49,500 บริษัท พรีเมียร์บสิ สิเนสอินเตอร์ จากัด

49,500 ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ 83/2562

11-ธ.ค.-61

27

จ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร

80,509

80,509

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

80,509

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

80,509 ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ 84/2562

11-ธ.ค.-61

28

จ้างเหมาค้นประวัติ

17,845

17,845

เฉพาะเจาะจง

นางสาวรติรัตน์ รุ่งเรือง

17,845

นางสาวรติรัตน์ รุ่งเรือง

17,845 ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ 85/2562

11-ธ.ค.-61

29

ซื้อชุดทดสอบซิฟิลิสและเอชไอวี

3,660

3,660

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็มพี เมด กรุ๊ป

3,660

บริษัท เอ็มพี เมด กรุ๊ป

3,660 ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ 86/2562

12-ธ.ค.-61

30

ซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์

107,800

107,800

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัดภาสิน

107,800

ห้างหุ้นส่วนจากัดภาสิน

107,800 ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ 87/2562

12-ธ.ค.-61

31

จ้างเหมาต่อเติมหลังคาจอดรถบ้านพัก
เรือนกฤษณาและเรือนพุทธรักษา

360,000

360,000

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ทริปเปิ้ลทีเปเปอร์

360,000 ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ 88/2562

12-ธ.ค.-61

32

ซื้อวัสดุสานักงาน

3,346

3,346

เฉพาะเจาะจง

บริษัท นิวง่วนแสงไทย จากัด

3,346

บริษัท นิวง่วนแสงไทย จากัด

3,346 ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ 89/2562

14-ธ.ค.-61

33

ซื้อวัสดุงานช่าง

68,320

68,320

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยพิพัฒน์ทลู จากัด

68,320

บริษัท ไทยพิพัฒน์ทลู จากัด

68,320 ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ 90/2562

24-ธ.ค.-61

34

จ้างเหมาปรับปรุงประตูหอ้ งตรวจ

19,500

19,500

เฉพาะเจาะจง

ร้าน ป7การป้าย

19,500

ร้าน ป7การป้าย

19,500 ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ 91/2562

24-ธ.ค.-61

35

ซื้อเสื้อ

5,200

5,200

เฉพาะเจาะจง

นายอานนท์ ขัติยา

5,200

นายอานนท์ ขัติยา

5,200 ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ 92/2562

24-ธ.ค.-61

36

ซื้อรองเท้าบู๊ท

8,900

8,900

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอลิสต์ซัพพลาย

8,900

บริษัท เอลิสต์ซัพพลาย

8,900 ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ 93/2562

24-ธ.ค.-61

37

ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ

3,000

3,000

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัดยูเอ็มแอลซัพพลาย

3,000 ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ 94/2562

24-ธ.ค.-61

38

ซื้อวัสดุไฟฟ้า

18,055

18,055

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ทีแอลฮาร์ดแวร์

18,055 ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ 95/2562

24-ธ.ค.-61

39

ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่

9,380

9,380

เฉพาะเจาะจง

บริษัท นาโนครีเอทีฟ จากัด

9,380

บริษัท นาโนครีเอทีฟ จากัด

9,380 ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ 96/2562

24-ธ.ค.-61

40

จ้างรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ

19,000

19,000

เฉพาะเจาะจง

นายพรชัย คนหาร

19,000

นายพรชัย คนหาร

19,000 ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ 97/2562

24-ธ.ค.-61

41

ซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า

35,600

35,600

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด จีที คอนซัลท์

35,600

ห้างหุ้นส่วนจากัด จีที คอนซัลท์

35,600 ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ 98/2562

24-ธ.ค.-61

รำคำที่เสนอ

ซื้อโมเดลจาลอง

30,000

30,000

เฉพาะเจาะจง

ร้านไอดีครีเอทีฟ

19

ซื้อถุงผ้าลดโลกร้อน

28,000

28,000

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัดสยามเพิร์ลโปรดักส์

20

ซื้อถังก๊าซอาร์กอน

12,000

12,000

เฉพาะเจาะจง

ร้าน ทีแอล ฮาร์ดแวร์

12,000

21

วัสดุคอมพิวเตอร์

86,000

86,000

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด จีที

22

ซื้อรีโมทเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ในช่อง
ปาก

14,250

14,250

เฉพาะเจาะจง

23

ซื้อแผ่นซีดี

6,000

6,000

24

ซื้ออุปกรณ์สาหรับการฉายรังสีแบบกางปีก

39,000

25

ซื้ออุปกรณ์สาหรับเก็บบันทึกข้อมูล

26

แบบ สขร_ 1

30,000

ร้านไอดีครีเอทีฟ

28,000 ห้างหุ้นส่วนจากัดสยามเพิร์ลโปรดักส์

360,000 ห้างหุ้นส่วนจากัด ทริปเปิ้ลทีเปเปอร์

3,000 ห้างหุ้นส่วนจากัดยูเอ็มแอลซัพพลาย
18,055 ห้างหุ้นส่วนจากัด ทีแอลฮาร์ดแวร์

รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

30,000 ราคาเหมาะสม

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

18

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือก

หน ้าที่ 2

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2561
โรงพยำบำลมะเร็งอุดรธำนี กรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข
วันที่ 14 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
ลำดับที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

42

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

43

ซื้อกระดาษชาระ

44

จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้าเจ้าหน้าที่และ
ห้องน้าผู้ปว่ ยหอผู้ปว่ ยสามัญชาย

45

ซื้อน้ายาแอนตี้สเกล

46

ซื้อคลอรีน

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ลงวันที่
24-ธ.ค.-61

บริษัท สกลเวฟ จากัด

21,600 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ 100/2562

24-ธ.ค.-61

ห้างหุ้นส่วนจากัดบ้านวิศวะคอน
สตรัคชั่น

347,900 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ 101/2562

24-ธ.ค.-61

6,800 ห้างหุ้นส่วนจากัดเคมลิ้งซัพพลาย

6,800 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ 102/2562

24-ธ.ค.-61

39,200 ห้างหุ้นส่วนจากัดเคมลิ้งซัพพลาย

39,200 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ 103/2562

24-ธ.ค.-61

6,480

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด จีที คอนซัลท์

6,480

ห้างหุ้นส่วนจากัด จีที คอนซัลท์

21,600

21,600

เฉพาะเจาะจง

บริษัท สกลเวฟ จากัด

21,600

347,900

347,900

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัดบ้านวิศวะคอน
สตรัคชั่น

347,900

6,800

6,800

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัดเคมลิ้งซัพพลาย

39,200

39,200

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัดเคมลิ้งซัพพลาย

ลงชื่อ.......................................................................................................ผู้รายงานข้อมูล

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
เลขที่สัญญำ

6,480

รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ใบสั่งซื้อ 99/2562

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือก

6,480 ราคาเหมาะสม

ลงชื่อ.......................................................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(นางสาวภิญญาพัชญ์ เพียงแก้ว)

(นายศิริเดช ผ่านจังหาร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ

รองผู้อานวยการด้ายอานวยการ

วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

แบบ สขร_ 1

หน ้าที่ 3

