แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2562-กุมภำพันธ์ 2563
(ชือ่ หน่วยงำน) โรงพยำบำลเกำะพะงัน
วันที่ 3 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563 (1)
ลำดับที่

(2)
1
2

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

(10)
62107223080

(3)
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณ
เตาเผาขยะติเชือ้ จ่านวน 1 รายการ

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

44,000.00

44,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายโกเมน ใจเปีย่ ม

นายโกเมน ใจเปีย่ ม

เสนอราคาต่าสุด

ระบบไฟสัญญาณฉุกเฉินและอุปกรณ์

19,520.00

ต-ค-2562
19,520.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านโต้งไซเรน

ร้านโต้งไซเรน

เสนอราคาต่าสุด

ติดตัง้ ภายในรถพยาบาล จ่านวน 7 รายการ
3

ประกวดราคาจ้างเพิมขนาดหม้อแปลงและ

62107144766
ต-ค-2562

588,000.00

588,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดนามิค อิเลคทริค จ่ากัด บริษัท ไดนามิค อิเลคทริค จ่ากัด

เสนอราคาต่าสุด

ติดตัง้ ระบบสายเมน งานปรับปรุงระบบ

61057448775
ต-ค-2562

ไฟฟ้าภายในโรงพยาบาล
4

จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาล

588,000.00

588,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านโต้งไซเรน

ร้านโต้งไซเรน

เสนอราคาต่าสุด

จ่านวน 1 รายการ
5

จ้างถ่ายเอกสาร จ่านวน 3 เดือน

6

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเพือซ่อมแซม

ต-ค-2562
19,260.00

19,260.00

36534.62 36,534.62

เฉพาะเจาะจง

จ้างงานติดตัง้ และประกอบระบบปัม้ น้่า

บริษัท ธัญญารัตน์ โอเอ

บริษัท ธัญญารัตน์ โอเอ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอส.ที.เซลทรัลซัพพลาย บริษัท เค.เอส.ที.เซลทรัลซัพพลาย

เครืองอบผ้า Image รุน่ 100 ปอน 6 รายการ
7

61077065042

จ่ากัด

จ่ากัด

เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด

62077207459ต-ค-2562
62097464654 ต.ค-2562

11,800

11,800.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ราชาโชติการไฟฟ้า

หจก.ราชาโชติการไฟฟ้า

เสนอราคาต่าสุด

62067518573 ต-ค-2562

20,640.00

20,640.00

เฉพาะเจาะจง

พี แอนด์ เอ็ม พริน้ ติง้

พี แอนด์ เอ็ม พริน้ ติง้

เสนอราคาต่าสุด

62117044052 ต-ค-2562

12,500.00

12,500.00

เฉพาะเจาะจง เอ็ม ไอ เอ็ม คอมพิวเตอร์ซอฟท์ เอ็ม ไอ เอ็ม คอมพิวเตอร์ซอฟท์

เสนอราคาต่าสุด

3100503454528 ต-ค-2562

อัตโนมัติ จ่านวน 4 รายการ
8

จ้างท่าบัตรพนักงานภายในโรงพยาบาล
จ่านวน 129 ชุด

9

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมบริหารคลัง

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2562-กุมภำพันธ์ 2563
(ชือ่ หน่วยงำน) โรงพยำบำลเกำะพะงัน
วันที่ 3 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563 (1)
ลำดับที่

10

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

จ้างท่าป้ายรณรงค์วันเอดส์โลก ขนาด

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

3,000.00

3,000.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

เฉพาะเจาะจง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

ร้านปูเป้ดีไซส์

ร้านปูเป้ดีไซส์

เสนอราคาต่าสุด

62127073446 ต.ค-2562

นส.กนพร วงเวียน

นส.กนพร วงเวียน

เสนอราคาต่าสุด

62117445456 ต.ค-2562

6040 ซม จ่านวน 6 ป้าย
11

จ้างเหมาท่าอาหารประจ่างวดวันที

130480.00

130,480.00 เฉพาะเจาะจง

26 ตุลาคม 2562 ถึงวันที 25 พฤศจิกายน
จ่านวน 3262 ส่ารับ

12

จ้างชัว่ โมงแม็คโคฝั่งท่อระบายน้า
จ้านวน 47.5 ชัว่ โมง

77,750.00

77,750.00

เฉพาะเจาะจง

รัชนี พันธ์ไม้

รัชนี พันธ์ไม้

เสนอราคาต่าสุด

62117397138 ต.ค-2562

13

ซือ้ ตูแ้ ช่ใช้ภายในอาคารผูป้ ่วยใน เพือ

17,072.00

17,072.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท โฮมโปรดักส์

บริษัท โฮมโปรดักส์

เสนอราคาต่าสุด

6217306652 ต.ค-2562

เซ็นเตอร์ จ่ากัด มหาชน

เซ็นเตอร์ จ่ากัด มหาชน

น้่าดืมเขาหรา

น้่าดืมเขาหรา

เสนอราคาต่าสุด

62117256999 ต.ค-2562

โดย นางพจมาน ชมอินทร์

โดย นางพจมาน ชมอินทร์

บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จ่ากัด

บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จ่ากัด

เสนอราคาต่าสุด

62117050481 ต.ค-2562

บริษัท ลิม้ ปิพงษ์ โฮมมาร์ท

บริษัท ลิม้ ปิพงษ์ โฮมมาร์ท

เสนอราคาต่าสุด

6217040454 ต.ค-2562

บริษัท ศรีพะงัน คลีนนิง

บริษัท ศรีพะงัน คลีนนิง

เสนอราคาต่าสุด

62107356410 ต.ค-2562

ซัพพลายส์

ซัพพลายส์

บริการผูป้ ่วยทีเข้ารับการรักษากับ
โรงพยาบาลเกาะพะงัน
14

ซือ้ น้่าดืมเขาหราประจ่าเดือน ตุลาคม

2,360.00

2,360.00

เฉพาะเจาะจง

จ่านวน 118 ถัง
15

ซือ้ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ่านวน 1 รายการ

16

ซือ้ ท่อคอนกรีดเสริมเหล็ก ขนาด 11 เมตร

340

340.00

เฉพาะเจาะจง

180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง

จ่านวน 100 ท่อน
17

18

ซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว จ่านวน 3 รายการ
ซือ้ ครุภัรฑ์ เพือปรับปรุงระบบคิว จ่านวน 1

รายการ

14,500.00 14,500.00

เฉพาะเจาะจง

100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอส.คอมพิวเทค แอนด์
เซอร์วสิ จ่ากัด

บริษัท บอส.คอมพิวเทค แอนด์
เซอร์วสิ จ่ากัด

เสนอราคาต่าสุด 62107451850 ต.ค-2562

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2562-กุมภำพันธ์ 2563
(ชือ่ หน่วยงำน) โรงพยำบำลเกำะพะงัน
วันที่ 3 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563 (1)
ลำดับที่

19

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

ซือ้ โปรแกรม ระบบคิว ส่าหรับให้บริการ

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

100000.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

100,000.00 เฉพาะเจาะจง

ผูป้ ่วย จ่านวน 1 รายการ
20

ซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว จ่านวน 4 รายการ

13,380.00

13,380.00
10,390.00

เฉพาะเจาะจง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

บริษัท นีโอ เน็ตเวร์ค สแกน

บริษัท นีโอ เน็ตเวร์ค สแกน

เสนอราคาต่้าสุด

62107151850 ต.ค-2562

จ้ากัด

จ้ากัด

บริษัท ศรีพะงัน คลีนนิง

บริษัท ศรีพะงัน คลีนนิง

ซัพพลายส์

ซัพพลายส์

เสนอราคาต่าสุด

62107343696 ต.ค-2562

21

ซือ้ วัสดุส่านักงาน จ่านวน 6 รายการ

10,390.00

เฉพาะเจาะจง

สยามพี.พี.ซี ออโตเมชัน

สยามพี.พี.ซี ออโตเมชัน

เสนอราคาต่าสุด

62107201523 ต.ค-2562

22

เหมาบริการซ่อมบ่ารุงครุภัณฑ์ส่านักงาน

20,728.00 20,728.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.พชร การไฟฟ้า-แอร์

หจก.พชร การไฟฟ้า-แอร์

เสนอราคาต่าสุด

62107189845 ต.ค-2562

ประเภทเครืองปรับอากาศส่านักงาน
จ่านวน 10 รายการ
23

ซือ้ ระบบไฟสัญญาณฉุกเฉินเพือใช้กับ

19,520.00

19,520.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านโต้ง ไซเรน

ร้านโต้ง ไซเรน

เสนอราคาต่าสุด

62107144766 ต.ค-2562

12,090.00

12,090.00

เฉพาะเจาะจง

น้่าดืมเขาหรา

น้่าดืมเขาหรา

เสนอราคาต่าสุด

6210716702 ต.ค-2562

S supply โดยคุณพรรณพิพล

S supply โดยคุณพรรณพิพล

เสนอราคาต่าสุด

62107077541 ต.ค-2562

โดยคุณพรรณพิพล ทองเมือง

โดยคุณพรรณพิพล ทองเมือง

รถพยาบาล จ่านวน 2 รายการ
24

ซือ้ น้่าดืมไว้ให้บริการส่าหรับผูป้ ว่ ยใน
การเข้ารับการรักษา ภายในโรงพยาบาล

25

ซือ้ ผ้าม่านติดตัง้ ภายในห้องพิเศษใหม่

131,540.00 131,540.00 เฉพาะเจาะจง

จ่านวน 4 รายการ
26

ซือ้ วัสดุซองซิปใส จ่านวน 8 รายการ

84,800

84,800.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค

หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค

เสนอราคาต่าสุด

62107066608 พ.ย-2562

27

ซือ้ วัสดส่านักงาน จ่านวน 26 รายการ

70,260.00 70,260.00

เฉพาะเจาะจง

สยามพี.พี.ซี ออโตเมชัน

สยามพี.พี.ซี ออโตเมชัน

เสนอราคาต่าสุด

62107001575 พ.ย-2562

28

ซือ้ ชุดอ่านวยความสดวกใช้ภายในห้อง

44,000.00 44,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท พี.เอ็น.เอ็น.

บริษัท พี.เอ็น.เอ็น.

เสนอราคาต่าสุด

62107024184 พย.2562

มาเก็ตติง้ จ่ากัด

มาเก็ตติง้ จ่ากัด

พิเศษใหม่ จ่านวน 1 รายการ

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2562-กุมภำพันธ์ 2563
(ชือ่ หน่วยงำน) โรงพยำบำลเกำะพะงัน
วันที่ 3 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563 (1)
ลำดับที่

29

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

ซือ้ ครุภัณฑ์ส่านักงาน รายการเครืองพิมพ์

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

20,900.00 20,900.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

เฉพาะเจาะจง

บี เอส คอมพิวเตอร์ จ่ากัด

บี เอส คอมพิวเตอร์ จ่ากัด

เสนอราคาต่าสุด

62097447368 พ.ย-2562
62097444344 พ.ย-2562

เอกสาร จ้านวน 4 เครื่อง
30

ซือ้ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ่านวน 10 รายการ

14423.60

14,423.60

เฉพาะเจาะจง

บริษัท แสงทักษิณ วิศวกรรม

บริษัท แสงทักษิณ วืศวกรรม

เสนอราคาต่าสุด

31

ซือ้ สตีกเกอร์ตดิ ใบสือสาร จ่านวน
100,000 ดวง

26,000.00

26,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั นัทธมน เพรส จ่ากัด

บริษทั นัทธมน เพรส จ่ากัด

เสนอราคาต่าสุด 62097310872 พ.ย-2562

32

ซือ้ สติก๊ เกอรืใวน ขนาด 6.26.1 ซม.

12,500.00

12,500.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท นัทธมน เพรส จ่ากัด

บริษัท นัทธมน เพรส จ่ากัด

เสนอราคาต่าสุด

62097200854พ.ย-2562

3,705.00

37,050.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.วินเนอร์ อิง้ ค์ โปรดักส์

หจก.วินเอร์ อิงค์ โปรดักส์

เสนอราคาต่าสุด

62097165952 พ.ย-2562

บริษัท บางกอก เมดิคอล

บริษัท บางกอก เมดิคอล

เสนอราคาต่าสุด

62097127140 พ.ย-2562

ซอฟแวร์ จ่ากัด

ซอฟแวร์ จ่ากัด

จ่านวน 50,000 ดวง
33

ซือ้ หมึกพิมพ์ใช้กับเครืองพิมพ์ จ่านวน 3
3 รายการ

34

ซือ้ ตู้ Kiosk เพือพัฒนาระบบบริการ

200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง

ผูป่ ่วย จ่านวน 1 รายการ
35

ซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว จ่านวน 1 รายการ

4,868.50

4,868.50

เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามพี.พี.ซี ออโตเมชัน

บริษัท สยามพี.พี.ซี ออโตเมชัน

เสนอราคาต่าสุด

62097122908 พ.ย-2562

36

ซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว จ่านวน 8 รายการ

57,994.00

57,994.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศรีพะงัน คลีนนิง

บริษัท ศรีพะงัน คลีนนิง

เสนอราคาต่าสุด

62087626234 พ.ย-2562

ซัพพลายส์

ซัพพลายส์

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ฟอร์ม

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ฟอร์ม

อินดัสตรี จ่ากัด

อินดัสตรี จ่ากัด

ร้านลิม้ ปิพงษ์ฮาร์ดแวร์

ร้านลิม้ ปิพงษ์ฮาร์ดแวร์

37

ซือ้ แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน จ่านวน

33,170.00

33,170.00

เฉพาะเจาะจง

50,000 ชุด
38

ซือ้ วัสดุท่าโต๊ะภายในห้องฉุกเฉินและ
ห้องประกันชาวต่างชาติ

7,509.00

7,509.00

เฉพาะเจาะจง

เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด

62087591351 พ.ย-2562
62087199637 พ.ย-2562

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2562-กุมภำพันธ์ 2563
(ชือ่ หน่วยงำน) โรงพยำบำลเกำะพะงัน
วันที่ 3 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563 (1)
ลำดับที่

39
40

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

ซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว จ่านวน 2 รายการ
ซือ้ กระดาษม้วนเพือใช้กับเครือง

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

19046 19,046.00
3745

3,745.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

วัดความดัน จ่านวน 1 รายการ

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

บริษัท ศรีพะงัน คลีนนิง

บริษัท ศรีพะงัน คลีนนิง

เสนอราคาต่าสุด

62087006424 พ.ย-2562

ฃัพพลายส์

ฃัพพลายส์

บริษัท ศรีพะงัน คลีนนิง

บริษัท ศรีพะงัน คลีนนิง

เสนอราคาต่าสุด

62077568989 พ.ย-2562

ฃัพพลายส์

ฃัพพลายส์

41

ซือ้ ครุภัณฑ์ส่านักงาน จ่านวน 1 รายการ

69800 69,800.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท โซฟา เมคเกอร์ จ่ากัด

บริษัท โซฟา เมคเกอร์ จ่ากัด

เสนอราคาต่าสุด

62067443224 ธ.ค-2562

42

ซือ้ ป้ายติดสถานะเครืองมือ พร้อม

24000 24,000.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.เอสพี เมกดิเทค

หจก.เอสพี เมกดิเทค

เสนอราคาต่าสุด

62067066089 ธ.ค-2562

60000 60,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายโกเมน ใจเปีย่ ม

นายเมน ใจเปีย่ ม

เสนอราคาต่าสุด

62117467360 ธ.ค-2562

นางสาวกนพร วงเวียน

นางสาวกนกพร วงเวียน

เสนอราคาต่าสุด

62117445456 ธ.ค-2562

เฉพาะเจาะจง

นายสุชาติ แช่ม

นายสุชาติ แช่ม

เสนอราคาต่าสุด

62117224548 ธ.ค-2562

นายสุชาติ แช่ม

นายสุชาติ แช่ม

เสนอราคาต่าสุด 62117109831 ธ.ค-2562

นางสุภาพร วงเวียน

นางสุภาพร วงเวียน

Autocalave indicator จ่านวน 1รายการ
43

จ้างเหมาบริการบริหารจัดการขยะ
ติดเชือ้ ประจ่าปีงบประมาณ 2563

44

จ้างเหมาท่าอาหารประจ่างวดวันที

130480 130,480.00 เฉพาะเจาะจง

26 ต.ค 2562 - 25 พ.ค 2562
จ่านวน 3262 ส่ารับ
45

จ้างปรับปรุงดาดฟ่าห้องพิเศษใหม่รวม

3250

3,250.00

จ่านวน 1 ราย

46

เหมาต่อเติมพื้นบริเวณห้องพิเศษใหม่
จ่านวน 1 รายการ

22959 22,959.00 เฉพาะเจาะจง

47

จ้างติดกล้องวงจรปิด อาคารผูป้ ่วยใน

33024 33,024.00

เฉพาะเจาะจง

เสนอราคาต่าสุด

62117021215 ธ.ค-2562

ห้องพิเศษใหม่รวม จ่านวน 4 ตัว

48

ซือตูแ้ ช่ใช้ภายในอาคารผู้ป่วยใน เพื่อ

17072 17,072.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่้าสุด 62117306652 ธ.ค-2562

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2562-กุมภำพันธ์ 2563
(ชือ่ หน่วยงำน) โรงพยำบำลเกำะพะงัน
วันที่ 3 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563 (1)
ลำดับที่

49
50
51
52
53
54

55
56
57

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

บริการที่เข้ารับการรักษากับ
โรงพยาบาลเกาะพะงัน
ซือวัสดุผ้าใบเต้นท์ จ้านวน 2 รายการ
ซือเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า เพื่อ
พัฒนาคุณภาพงานบริการ
จ้างชัว่ โมงแม็คโค ฝั่งท่อระบายน้า
จ้านวน 47.5 ชัว่ โมง
ซือวัสดุงานบ้านงานครัว จ้านวน
2 รายการ
ซือวัสดุงานบ้านงานครัว จ้านวน
2 รายการ
จ้างท้าป้ายรณรงค์วันแอดส์โลก
ขนาด 6040 เซนติเมตร จ้านวน
6 ป้าย
จ้างท้าป้ายตรายางหมึกในตัว
จ้างเหมาท้าอาหารประจ้างวดวันที่
26-ตุลาคม -25 พฤศจิกายน 2562
ซือน้าดืม่ ส้าหรับบริการผู้มาใช้
กับโรงพยาบาลเกาะพะงัน

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

10500 10,500.00 เฉพาะเจาะจง
สตัลเลีย่ น จ้ากัด
สตัลเลีย่ น จ้ากัด
เสนอราคาต่้าสุด 62117316546 ธ.ค-2562
43969.32 43,969.32 เฉพาะเจาะจง บริษ้ท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่า้ สุด 62117336954 ธ.ค-2562
77750 77,750.00 เฉพาะเจาะจง

รัชนี พันธ์ไม้

รัชนี พันธ์ไม้

เสนอราคาต่้าสุด 62117397138 ธ.ค-2562

31890 31,890.00 เฉพาะเจาะจง

สยามพี.พี.ออโตเมชัน่

สยามพี.พี.ออโตเมชัน

เสนอราคาต่้าสุด 62117387291 ธ.ค-2562

11128 11,128.00 เฉพาะเจาะจง

บรัท ศรีพงัน คลีนนิง่

บริษัท ศรีพงัน คลีนนิง่

เสนอราคาต่้าสุด 6210276318 ธ.ค-2562

3000 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิเชษฐ์ เนาว์สวุ รรณ

นายอภิเชษฐ์ เนาว์สวุ รรร

เสนอราคาต่้าสุด 62127073446 ม.ค-2563

900 900.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิเชษฐ์ เนาว์สวุ รรณ
130480 134,080.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนพร วงเวียน

นายอภิเชษฐ์ เนาว์สวุ รรร
นางสาวกนกพร วงเวียน

เสนอราคาต่้าสุด 6212703364 ม.ค-2563
เสนอราคาต่้าสุด 62127023475 ม.ค-2563

น้าดืม่ เขาหรา

เสนอราคาต่้าสุด 62127138503 ม.ค-2563

1540 1,540.00 เฉพาะเจาะจง

น้าดืม่ เขาหรา

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2562-กุมภำพันธ์ 2563
(ชือ่ หน่วยงำน) โรงพยำบำลเกำะพะงัน
วันที่ 3 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563 (1)
ลำดับที่

58
59
60
61
62
63
64

65
66

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

ซือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน
3 รายการ
จ้างซ่อมบ้ารุงครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
จ้านวน 1 รายการ
ซือคอมพิวเตอร์ จ้านวน 15รายการ
จ้างเหมาบริการท้าเก้าอีที่นงั่ บริเวณ
ห้องบัตร จ้านวน 1 งาน
ซือกระดาษ THEMAL 80x80 แกน
1 นิว
จ้างเหมาบริการปรับปรุงห้อง
ทันตกรรม โรงพยาบาลเกาะพะงัน
จ้างเหมาบริการงานปรับปรุงระบบ
ท่อระบายและเทพืนคอนกรัตโรง
ทิงขยะ จ้านวน 1 งาน
ซือครุภณ
ั ฑ์กอ่ สร้าง ประเภทไม้
จ้านวน 9 รายการ
ซือเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ
พร้อมเตียงปรับระดับได้ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพสถานบริการพืนที่เกาะ

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

บริษัท บอสคอมพิวเทค
แอนด์ เซอร์สสิ
บริษัท บอสคอมพิวเทค

เสนอราคาต่้าสุด 62127186591 ม.ค-2563

12840 12,840.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสคอมพิวเทค
แอนด์ เซอร์วิส
บริษัท บอสคอมพิวเทค

448500 448,500.00 เฉพาะเจาะจง
8500 8,500.00 เฉพาะเจาะจง

บรืษัท บอสคอมพิวเทค
นางสาวทิตมิ า สังข์ขีด

บริษัท บอสคอมพิวเทค
นางสาวทิตมิ า สังข์ขีด

เสนอราคาต่้าสุด 62127199046 ม.ค-2563
เสนอราคาต่้าสุด 62127061836 ม.ค-2563

12840 12,840.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.พี.ดับบลิว.ไอที

หจก.พี.ดับบลิว.ไอ

เสนอราคาต่้าสุด 62127090974 ม.ค-2563

83995 83,995.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เอ็ม.ที.อี.โอเปอร์
เรชัน่ เซอร์วิส
หจก.เอ็ม.ที.อี.โอเปอร์
เรชัน่ เซอร์วิส

หจก.เอ็ม.ที.อี.โอเปอร์
เรชัน่ เซอร์วิส
หจก.เอ็ม.ที.อี.โอเปอร์
เรชัน่ เซอร์วิส

เสนอราคาต่้าสุด 62127281813 ม.ค-2563

นายอับดุลอาซิ เฮง

นายอับดุลอาซิ เฮง

เสนอราคาต่้าสุด 62127381539 ก.พ-2563

บริษัท เอ็นราฟ-นีเนียส
เมดิคอ.อีควิปเม้นท์

บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส
เมดิคอล.อีคลิปเม้นท์

เสนอราคาต่้าสุด 62127412748 ก.พ-2563

6580.5 6,580.50 เฉพาะเจาะจง

42000 42,000.00 เฉพาะเจาะจง

313874.25 313,874.25 เฉพาะเจาะจง
375000 375,000.00 เฉพาะเจาะจง

เสนอราคาต่้าสุด 62127190541 ม.ค-2563

เสนอราคาต่้าสุด 62127308295 ก.พ-2563

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2562-กุมภำพันธ์ 2563
(ชือ่ หน่วยงำน) โรงพยำบำลเกำะพะงัน
วันที่ 3 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563 (1)
ลำดับที่

70

71
72
73

74
75

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

จ้างเหมาท้าอาหารประจ้างวดวันที่
วันที2่ 5 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่
26 ธันวาคม 2562 จ้านวน 2949
จ้างเหมาติดตังกล้องวงจรปิดห้อง
การเงิน และเดินสายจานห้อง
ซือวัสดุงานบ้านงานครัว จ้านวน
15 รายการ
จ้างตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน้าเสียของ
โรงพยาบาลเกาะพะงัน
พารามิเตอร์ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 1
พารามิเตอร์
ซือเครื่องชัง่ น้าหนักพร้อมวัดส่วนสูง
จ้านวน 1 รายการ
ซือครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ จ้านวน
1 รายการ

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

117960 117,960.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร วงเวียน

นางสาวกนกพร วงเวียน

เสนอราคาต่้าสุด 62127466903 ก.พ-2563

นางสุภาพร พัฒนมาศ

เสนอราคาต่้าสุด 63017055041 ก.พ-2563

บริษัท ศรีพะงัน คลีนนิง่
ซัพพลาย
เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟุกเทียนแลปแอนด์
คอลซัลแตนท์ จ้ากัด

บริษัท ศรีพะงัน คลีนนิง่
ซัพพลาย
บริษัท ฟุกเทียนแลปแอนด์
คอลซัลแตนท์ จ้ากัด

เสนอราคาต่้าสุด 63017173705 ก.พ-2563

18000 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัมรินทร์ เมดิคอล

บริษัท อัมรินทร์ เมดิคอล

เสนอราคาต่้าสุด 63017164899 ก.พ-2563

37500 37,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอส.คอมพิวเตอร์
จ้ากัด

บริษัท บี.เอส.คอมพิวเตอร์
จ้ากัด

เสนอราคาต่้าสุด 63017143744 ก.พ-2563

8813 8,813.00 เฉพาะเจาะจง

นางสุภาพร พัฒนมาศ

59599 59,599.00 เฉพาะเจาะจง
428

428.00

เสนอราคาต่้าสุด 62127454405 ก.พ-2563

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2562-กุมภำพันธ์ 2563
(ชือ่ หน่วยงำน) โรงพยำบำลเกำะพะงัน
วันที่ 3 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563 (1)
ลำดับที่

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

