แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562
สานักมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ าร
ลาดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

นายจักรกฤษ เรือนทอง

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

งานจัดซือ้

1

ซื้อกลํองไปรษณีย์

1,540.00

1,540.00 เฉพะเจาะจง

2

ซื้อสแตมป์

1,550.00

1,550.00 เฉพะเจาะจง บริษัทไปรษณีย์ไทย จ่ากัด บริษัทไปรษณีย์ไทย จ่ากัด

3

ซื้อหลอดใสํวัตถุทดสอบ
สาขาธนาคารเลือด

4

ซื้อวัสดุส่านักงาน

1,316.10

5

ซื้อวัสดุส่านักงาน

4,708.00

6

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

23,005.00

7

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

89,666.00

89,666.00

8

ซื้อวัสดุส่านักงาน

1,391.00

1,391.00

9

ซื้อกระเป๋าใสํเอกสาร

10 ซื้อวัสดุส่านักงาน

240,750.00

10,000.00
706.20

บริษัทเดลตา แลปบอรา
ตอรี จ่ากัด
หจก.เอส เอส พี เครือง
1,316.10 เฉพะเจาะจง
เขียน
หจก.เอส เอส พี เครือง
4,708.00 เฉพะเจาะจง
เขียน

นายจักรกฤษ เรือนทอง

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

บริษัทเดลตา แลปบอราตอ
รี จ่ากัด

ราคาต่าสุด

หจก.เอส เอส พี เครืองเขียน

ราคาต่าสุด

หจก.เอส เอส พี เครืองเขียน

ราคาต่าสุด

23,005.00 เฉพะเจาะจง บ.ออฟฟิศไดเรคท์ จ่ากัด

บ.ออฟฟิศไดเรคท์ จ่ากัด

ราคาต่าสุด

บ.ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทย
แลนด์) จ่ากัด
หจก.เอส เอส พี เครือง
เฉพะเจาะจง
เขียน

บ.ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทย
แลนด์) จ่ากัด

ราคาต่าสุด

หจก.เอส เอส พี เครืองเขียน

ราคาต่าสุด

หจก.นัท นิต แบ๎กเฮ๎าท์

หจก.นัท นิต แบ๎กเฮ๎าท์

ราคาต่าสุด

หจก.เอส เอส พี เครือง
เขียน

หจก.เอส เอส พี เครืองเขียน

ราคาต่าสุด

240,750.00 เฉพะเจาะจง

เฉพะเจาะจง

10,000.00 เฉพะเจาะจง
706.20

เฉพะเจาะจง

สธ 0621.01/044 ลงวันที 2
มกราคม 2562
สธ 0621.01/046 ลงวันที 7
มกราคม 2562
สธ 0621.01/048 ลงวันที 10
มกราคม 2562
สธ 0621.01/050 ลงวันที 10
มกราคม 2562
สธ 0621.01/052 ลงวันที 10
มกราคม 2563
สธ 0621.01/054 ลงวันที 22
มกราคม 2564
สธ 0621.01/056 ลงวันที 22
มกราคม 2565
สธ 0621.01/058 ลงวันที 22
มกราคม 2566
สธ 0621.01/060 ลงวันที 22
มกราคม 2567
สธ 0621.01/062 ลงวันที 22
มกราคม 2566
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ลาดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

งานจัดจ้าง

1

จ๎างตรวจวิเคราะห์วัตถุ
ทดสอบสเมียร์เลือดและ
ตะกอนอุจจาระ

27,000.00

27,000.00 เฉพะเจาะจง

2

จ๎างพัฒนาโปรแกรม

18,500.00

18,500.00 เฉพะเจาะจง นายวีระ เวียงชัยศรี

3

จ๎างผลิตกลํองบรรจุวัตถุ
ทดสอบ สาขาภูมิคุ๎มกัน
วิทยาคลีนคิ

81,000.00

81,000.00 เฉพะเจาะจง

หจก.โปรแกรม ไบโอเทค
จ่ากัด

4

จ๎างท่ากระเป๋า

60,000.00

60,000.00 เฉพะเจาะจง

5

จ๎างเหมารถตู๎ จ่านวน 2 คัน

15,200.00

15,200.00 เฉพะเจาะจง นายสมเกียรติ เจริญกาย

นายสมเกียรติ เจริญกาย

ราคาต่าสุด

6

จ๎างเหมารถบัสปรับอากาศ
จ่านวน 3 คัน

60,000.00

60,000.00 เฉพะเจาะจง นายชัยรัตน์ ไกรสวมรวม

นายชัยรัตน์ ไกรสวมรวม

ราคาต่าสุด

7

จ๎างซํอมเครือง Printer

8

เชํา LCD

10,000.00

9

เชําห๎องประชุม

10,000.00

10 จ๎างถํายเอกสาร
11 จ๎างพิมพ์ซอง

3,745.00

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล ม.มหิดล
พยาบาล ม.มหิดล

ราคาต่าสุด

สธ 0621.01/27 ลงวันที 2
มกราคม 2562

นายวีระ เวียงชัยศรี

ราคาต่าสุด

สธ 0621.01/28 ลงวันที 8
มกราคม 2562

หจก.โปรแกรม ไบโอเทค
จ่ากัด

ราคาต่าสุด

สธ 0621.01/28 ลงวันที 10
มกราคม 2562

บริษัท เค.พี.เอส พรีเมียม บริษัท เค.พี.เอส พรีเมียม
โปรดักส์ จ่ากัด
โปรดักส์ จ่ากัด

ราคาต่าสุด

3,745.00 เฉพะเจาะจง หจก.เชียรีโอ คอมพิวเตอร์ หจก.เชียรีโอ คอมพิวเตอร์

ราคาต่าสุด

บริษัท บางแสนบีช รีสอร์ท
จ่ากัด
บริษัท บางแสนบีช รีสอร์ท
10,000.00 เฉพะเจาะจง
จ่ากัด

บริษัท บางแสนบีช รีสอร์ท
จ่ากัด
บริษัท บางแสนบีช รีสอร์ท
จ่ากัด

10,691.44

10,691.44

ร๎านเจพิมพ์เขียว

ราคาต่าสุด

20,000.00

20,000.00 เฉพะเจาะจง

หจก.โปรแกรม ไบโอเทค
จ่ากัด

ราคาต่าสุด

10,000.00 เฉพะเจาะจง

เฉพะเจาะจง ร๎านเจพิมพ์เขียว
หจก.โปรแกรม ไบโอเทค
จ่ากัด

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

สธ 0621.01/31 ลงวันที 11
มกราคม 2562
สธ 0621.01/32 ลงวันที 11
มกราคม 2562
สธ 0621.01/33 ลงวันที 11
มกราคม 2562
สธ 0621.01/071 ลงวันที 14
มกราคม 2562
สธ 0621.01/34 ลงวันที 22
มกราคม 2562
สธ 0621.01/35 ลงวันที 22
มกราคม 2562
สธ 0621.01/36 ลงวันที 22
มกราคม 2562
สธ 0621.01/079 ลงวันที 23
มกราคม 2562
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ลาดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

12 จ๎างถํายเอกสาร

1,032.55

1,032.55

เฉพะเจาะจง ร๎านเจพิมพ์เขียว

ร๎านเจพิมพ์เขียว

13 จ๎างอัดภาพเชื้อรา

7,560.00

7,560.00 เฉพะเจาะจง ร๎านโฟโต๎อารีอัส

ร๎านโฟโต๎อารีอัส

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
สธ 0621.01/083 ลงวันที 28
ราคาต่าสุด
มกราคม 2562
สธ 0621.01/084 ลงวันที 31
ราคาต่าสุด
มกราคม 2562
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