ลํา
ดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
ที่จะซื้อหรือ
จ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2559
กองคลัง กรมการแพทย์
วันที่ 10 มีนาคม 2559
รายชื่อผู้เสนอ
ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ราคากลาง
วิธีซื้อ/จ้าง ราคาและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง
เสนอ

แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

๑. ซื้อโทรศัพท์ รุน่ KXT7703 ยีห่ ้อพานา โซ
นิค จํานวน 1 เครื่อง

909.50

909.50

ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนจํากัด
วิริยะ 1995

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 เป็นผู้เสนอราคา 25/2559
จํานวนเงิน 909.50 บาท
ลว. 1 ก.พ. 2559
รายต่าํ สุด

๒. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จํานวน 4 รายการ

124,098.60

124,098.60

ตกลงราคา

บริษัท เมิร์ธ กรุ๊ป
จํากัด

บริษัท เมิร์ธ กรุ๊ป จํากัดจํานวน เป็นผู้เสนอราคา 26/2559
รายต่าํ สุด
ลว. 3 ก.พ. 2559
เงิน 124,098.60 บาท

3. ซื้อรางปลั๊กไฟ จํานวน
5 อัน

1,640.00

1,640.00

ตกลงราคา

ร้านโชคชัย

ร้านโชคชัย จํานวนเงิน
1,640.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคา 27/2559
รายต่ําสุด
ลว. 17 ก.พ. 2559

4. ซื้อรางสายไฟ D๑๑๒๕
จํานวน 15 เส้น

1,050.00

1,050.00

ตกลงราคา

ร้านโชคชัย

ร้านโชคชัย จํานวนเงิน
1,050.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคา 28/2559
รายต่ําสุด
ลว. 17 ก.พ. 2559

220.00

220.00

ตกลงราคา

ร้านโชคชัย

ร้านโชคชัย จํานวนเงิน
220.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคา 29/2559
รายต่ําสุด
ลว. 19 ก.พ. 2559

5. ซื้อยางรองขาโต๊ะ
จํานวน 44 อัน

1

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2559
กองคลัง กรมการแพทย์
วันที่ 10 มีนาคม 2559
ลํา
ดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

6. ซื้อรางสายไฟ ขนาด 2" x
2" นิ้ว จํานวน 12 เส้น

วงเงิน
ที่จะซื้อหรือจ้าง
2,640.00

ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รบั การคัดเลือกและ
วิธีซื้อ/จ้าง
ราคาที่เสนอ
ราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง

2,640.00 ตกลงราคา ร้านโชคชัย

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

ร้านโชคชัย จํานวนเงิน
2,640.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคา 30/2559
ลว. 24 ก.พ. 2559
รายต่ําสุด
เป็นผู้เสนอราคา 31/2559
ลว. 28 ก.พ. 2559
รายต่ําสุด

7. ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อม
ติดตั้ง จํานวน 1 งาน

99,403.00

99,403.00 ตกลงราคา บริษัท เบสท์ โซลูชั่น
บิสสิเนส จํากัด

บริษัท เบสท์ โซลูชั่น
บิสสิเนส จํากัด จํานวน
เงิน 99,403.00 บาท

8. จ้างทําม่านปรับแสง
จํานวน 10 ชุด

16,157.00

16,157.00 ตกลงราคา บริษัท แหม่มดีไซต์
และบุตร จํากัด

บริษัท แหม่มดีไซต์ และ เป็นผู้เสนอราคา 11/2559
บุตร จํากัด จํานวนเงิน รายต่าํ สุด
ลว. 1 ก.พ. 2559
16,157.00 บาท

9. จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 4120001001/205/56DMS

1,926.00

1,926.00 ตกลงราคา หจก.เอส.เจ.ดับบลิว.เอน หจก.เอส.เจ.ดับบลิว.เอน เป็นผู้เสนอราคา 12/2559
จิเนียริ่ง
รายต่าํ สุด
ลว. 12 ก.พ. 2559
จิเนียริ่ง จํานวนเงิน
1,926.00 บาท

10 ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้า
เล่มบัญชีนวัตกรรมไทย
จํานวน 75 เล่ม

6,000.00

6,000.00 ตกลงราคา ร้านสามชัย

ร้านสามชัย จํานวนเงิน
6,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคา 13/2559
รายต่ําสุด
ลว. 16 ก.พ. 2559
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