สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
โรงพยาบาลลานสกา
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประจำเดือน พฤจิกำยน 2563
22 ซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
(น้ำดื่ม ประจำเดือน ตุลำคม 2563)
2 จ้ำงเหมำบริกำรทำควำมสะอำด
ประจำเดือน พฤศจิกำยน 2563
3 ค่ำบริกำรเครื่องอ่ำนและแปลงสัญญำณ
ภำพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล
ำเดือน พฤศจิกำยน 2563
4 ประจ
จ้ำงเหมำประกอบอำหำรผู
้ป่วย
ประจำเดือนพฤศจิกำยน 2563
5 ซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์
6 ซื้อครุภัณฑ์กำรแพทย์
7 ซื้อวัสดุกำรแพทย์
8 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงำน

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง
(บาท)

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคากลาง
(บาท)

วิธิซื้อหรือ
จ้าง

ราคาที่เสนอ
รายชื่อผู้เสนอราคา

26,822.00 26,822.00 เฉพำะเจะจง หจก.ลำนสกำปิโตรเลียม
2008
2,634.00 2,634.00 เฉพำะเจะจง ร้ำนน้ำดื่มขุนน้ำ
79,800.00 79,800.00 เฉพำะเจะจง บริษัท ธมนวรรณคอม
เมอร์เชียล จำกัด
35,000.00 35,000.00 เฉพำะเจะจง บริษัท จี ดี โฟร์ จำกัด
91,080.00 91,080.00 เฉพำะเจะจง นำงกำญจนำ ศรีเจริญ
27,725.38 27,725.38 เฉพำะเจะจง บริษัท หำดใหญ่อ๊อกซิ
เย่น จำกัด
674,500.00 674,500.00 เฉพำะเจะจง บริษัท เซนต์เมด จำกัด
4,950.00

4,950.00

เฉพำะเจะจง บริษัท เซนต์เมด จำกัด

26,500.00 26,500.00 เฉพำะเจะจง นำยภรำดร สังข์ช่วย

แบบ สขร.๑

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
สรุป
ราคาที่ตกลง
ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อหรือจ้าง
26,822.00 หจก.ลำนสกำปิโตรเลียม
26,822.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง
และรำคำเหมำะสม
2008
2,634.00 ร้ำนน้ำดื่มขุนน้ำ
2,634.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง
79,800.00 บริษัท ธมนวรรณคอม
เมอร์เชียล จำกัด
35,000.00 บริษัท จี ดี โฟร์ จำกัด
91,080.00 นำงกำญจนำ ศรีเจริญ
27,725.38 บริษัท หำดใหญ่อ๊อกซิเย่น
จำกัด
674,500.00 บริษัท เซนต์เมด จำกัด
4,950.00 บริษัท เซนต์เมด จำกัด
26,500.00 นำยภรำดร สังข์ช่วย

9 ซื้อวัสดุโฆษณำและเผยแพร่

2,880.00

2,880.00

เฉพำะเจะจง ร้ำนเดียวโฆษณำ

2,880.00 ร้ำนเดียวโฆษณำ

10 ซื้อวัสดุโฆษณำและเผยแพร่และจ้ำง
เปลี่ยนและซ่อมแซมป้ำยจรำจร
11 ซื้อวัสดุสำนักงำน (ติดตั้งสติกเกอร์ฝ้ำ)

1,500.00

1,500.00

เฉพำะเจะจง ร้ำนเดียวโฆษณำ

1,500.00 ร้ำนเดียวโฆษณำ

11,460.00 11,460.00 เฉพำะเจะจง ร้ำนเดียวโฆษณำ

11,460.00 ร้ำนเดียวโฆษณำ

12 ซื้อวัสดุโฆษณำและเผยแพร่

4,320.00

4,320.00

เฉพำะเจะจง ร้ำนเดียวโฆษณำ

4,320.00 ร้ำนเดียวโฆษณำ

13 ซื้อวัสดุโฆษณำและเผยแพร่

450.00

450.00

เฉพำะเจะจง ร้ำนเดียวโฆษณำ

450.00 ร้ำนเดียวโฆษณำ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
วันที่ของสัญญา
เลขที่
หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง
438/2563

28-ก.ย.-63

และรำคำเหมำะสม
79,800.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง
และรำคำเหมำะสม

481/2563

30-ต.ค.-63

35,000.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง

482/2563

30-ต.ค.-63

480/2563

30-ต.ค.-63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

และรำคำเหมำะสม
91,080.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง
และรำคำเหมำะสม
27,725.38 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง
และรำคำเหมำะสม
674,500.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง
และรำคำเหมำะสม
4,950.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง
และรำคำเหมำะสม
26,500.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง
และรำคำเหมำะสม
2,880.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง
และรำคำเหมำะสม
1,500.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง
และรำคำเหมำะสม
11,460.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง
และรำคำเหมำะสม
4,320.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง
และรำคำเหมำะสม
450.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง
และรำคำเหมำะสม

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
โรงพยาบาลลานสกา
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

14 ซื้อวัสดุสำนักงำน

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง
(บาท)
700.00

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคากลาง
(บาท)
700.00

วิธิซื้อหรือ
จ้าง

ราคาที่เสนอ
รายชื่อผู้เสนอราคา

เฉพำะเจะจง ร้ำนเดียวโฆษณำ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

1,825.00

1,825.00

เฉพำะเจะจง ร้ำนเดียวโฆษณำ

1,825.00 ร้ำนเดียวโฆษณำ

16 ซื้อวัสดุสำนักงำน

3,800.00

3,800.00

เฉพำะเจะจง ร้ำนเดียวโฆษณำ

3,800.00 ร้ำนเดียวโฆษณำ

17 ซื้อวัสดุไฟฟ้ำและครุภัณฑ์กำรแพทย์

9,384.00

9,384.00

18 ซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
19 จ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยำนพำหนะและ
ขนส่ง ทะเบียน ม.3154 นศ.
20 ซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

515.00

21 ซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

6,990.00

23 ซื้อวัสดุสำนักงำน

1,380.00

24 ซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

4,225.00

25 จ้ำงซ่อมแซมอำคำรสิ่งปลูกสร้ำง

26 ซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
27 จ้ำงบริกำรจัดเก็บขยะ ประจำเดือน
ตุลำคม 2563
28 ซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

74,900.00

7,276.00

515.00

6,225.00

9,384.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็น
เตอร์ จำกัด (มหำชน)
8,773.00 หจก.เทพนครหินอ่อนไฟฟ้ำ
12,000.00 อู่คลินิคยนต์

เฉพำะเจะจง หจก.เทพนครหินอ่อนไฟฟ้ำ
6,990.00 เฉพำะเจะจง หจก.เทพนครหินอ่อนไฟฟ้ำ
1,380.00 เฉพำะเจะจง โรงพิมพ์วัฒนำบล็อก
และ ตรำยำง
4,225.00 เฉพำะเจะจง หจก.เทพนครหินอ่อนไฟฟ้ำ
74,900.00 เฉพำะเจะจง บริษัท ทรี เอส เอสเตทส์
จำกัด (สำนักงำนใหญ่)

515.00 หจก.เทพนครหินอ่อนไฟฟ้ำ
6,990.00 หจก.เทพนครหินอ่อนไฟฟ้ำ
1,380.00 โรงพิมพ์วัฒนำบล็อก และ
ตรำยำง
4,225.00 หจก.เทพนครหินอ่อนไฟฟ้ำ
74,900.00 บริษัท ทรี เอส เอสเตทส์
จำกัด (สำนักงำนใหญ่)

7,276.00

7,276.00 บริษัท เค.เอช.ที.
เซ็นทรัลซัพพลำย จำกัด
13,660.00 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

เฉพำะเจะจง บริษัท เค.เอช.ที.
เซ็นทรัลซัพพลำย จำกัด
13,660.00 13,660.00 เฉพำะเจะจง มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
6,225.00

เฉพำะเจะจง ทุ่งสงอ๊อกซิเจน

เลขที่และวันที่ของสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
สรุป
ราคาที่ตกลง
ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อหรือจ้าง
700.00 ร้ำนเดียวโฆษณำ
700.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง

15 ซื้อวัสดุสำนักงำน

เฉพำะเจะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็น
เตอร์ จำกัด (มหำชน)
8,773.00 8,773.00 เฉพำะเจะจง หจก.เทพนครหินอ่อนไฟฟ้ำ
12,000.00 12,000.00 เฉพำะเจะจง อู่คลินิคยนต์

แบบ สขร.๑

6,225.00 ทุ่งสงอ๊อกซิเจน

และรำคำเหมำะสม
1,825.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง
และรำคำเหมำะสม
3,800.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง
และรำคำเหมำะสม
9,384.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง
และรำคำเหมำะสม
8,773.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง
และรำคำเหมำะสม
12,000.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง
และรำคำเหมำะสม
515.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง
และรำคำเหมำะสม
6,990.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง
และรำคำเหมำะสม
1,380.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง
และรำคำเหมำะสม
4,225.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง
และรำคำเหมำะสม
74,900.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง
และรำคำเหมำะสม

7,276.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง
และรำคำเหมำะสม
13,660.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง
และรำคำเหมำะสม
6,225.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง
และรำคำเหมำะสม

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
วันที่ของสัญญา
เลขที่
หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
โรงพยาบาลลานสกา
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

29 ซื้อวัสดุสำนักงำน

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

2,980.00

2,980.00

วิธิซื้อหรือ
จ้าง

ราคาที่เสนอ
รายชื่อผู้เสนอราคา

เฉพำะเจะจง ร้ำนทวีทรัพย์ 888

แบบ สขร.๑

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
สรุป
ราคาที่ตกลง
ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อหรือจ้าง
2,980.00 ร้ำนทวีทรัพย์ 888
2,980.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง

30 ซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

29,500.00 29,500.00 เฉพำะเจะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์

29,500.00 หจก.พี.เค.คลีนเนอร์

31 ซื้อครุภัณฑ์กำรแพทย์

449,000.00 449,000.00 เฉพำะเจะจง บริษัท เซนต์เมด จำกัด

449,000.00 บริษัท เซนต์เมด จำกัด

และรำคำเหมำะสม
29,500.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง
และรำคำเหมำะสม
449,000.00 เสนอรำยละเอียดถูกต้อง
และรำคำเหมำะสม

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
วันที่ของสัญญา
เลขที่
หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง
-

-

-

-

