
ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรือ

จ้ำง
รำยช้ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1 จ้ำงเหมำรถตู้โดยสำรปรับอำกำศ 10 ท่ีน้ัง     14,000.00    14,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แวนด้ำ 202
เสนอรำคำ 14,000 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แวนด้ำ 202
เสนอรำคำ 14,000 บำท

เสนอรำยละเอียดถูกต้อง
และรำคำเหมำะสม

2 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร       2,760.60       2,760.60 เฉพำะเจำะจง บริษัท เพำเวอร์เอ็นจิเนียร่ิง (2003) จ ำกัด
เสนอรำคำ2,760.60 บำท

บริษัท เพำเวอร์เอ็นจิเนียร่ิง (2003) จ ำกัด
เสนอรำคำ2,760.60 บำท

เสนอรำยละเอียดถูกต้อง
และรำคำเหมำะสม

สรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
กองแบบแผน       กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันท่ี   2 ธันวาคม 2564



ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรือ

จ้ำง
รำยช้ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 9 รำยกำร         2,482.40             2,482.40 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ยูซัพพลำยแอนด์เซอร์วิส
เสนอรำคำ 2,482.40 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ยูซัพพลำยแอนด์เซอร์วิส
เสนอรำคำ 2,482.40 บำท

เสนอรำยละเอียดถูกต้องและ
รำคำเหมำะสม

2 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร         1,819.00             1,819.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เพำเวอร์เอ็นจิเนียร่ิง (2003) จ ำกัด
เสนอรำคำ 1,819 บำท

บริษัท เพำเวอร์เอ็นจิเนียร่ิง (2003) จ ำกัด
เสนอรำคำ 1,819 บำท

เสนอรำยละเอียดถูกต้องและ
รำคำเหมำะสม

สรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันท่ี   4  มกราคม  พ.ศ. 2565



ล ำดับ
ท่ี งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรือ

จ้ำง
รำยช้ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ ย่ีห้อ HP Officejet 7612 
หมำยเลขครุภัณฑ์ บ.7440-015-0001/142

   4,950.00     4,950.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเดชำ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
เสนอรำคำ 4,950 บำท

ร้ำนเดชำ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
เสนอรำคำ 4,950 บำท

เสนอรำยละเอียดถูกต้องและ
รำคำเหมำะสม

2 จ้ำงตรวจเช็คระยะรอบ 230,000 กม. เปล่ียนถ่ำย
น้ ำมันเคร่ืองและเปล่ียนยำง รถยนต์ตู้ นจ 1314 นนทบุรี

 19,629.41   19,629.41 เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำนนทบุรี
เสนอรำคำ 19,629.41 บำท

บริษัท โตโยต้ำนนทบุรี
เสนอรำคำ 19,629.41 บำท

เสนอรำยละเอียดถูกต้องและ
รำคำเหมำะสม

3 จ้ำงเปล่ียนยำงฝำครอบเคร่ือง รถยนต์ตู้ นง 6782 
นนทบุรี

   2,225.60     2,225.60 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสินเจริญเบรคเซ็นเตอร์
เสนอรำคำ 2,225.60 บำท

ร้ำนสินเจริญเบรคเซ็นเตอร์
เสนอรำคำ 2,225.60 บำท

เสนอรำยละเอียดถูกต้องและ
รำคำเหมำะสม

4 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 73 รำยกำร  23,331.35   23,331.35 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ยูซัพพลำยแอนด์เซอร์วิส
เสนอรำคำ 23,331.35 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ยูซัพพลำยแอนด์เซอร์วิส
เสนอรำคำ 23,331.35 บำท

เสนอรำยละเอียดถูกต้องและ
รำคำเหมำะสม

5 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ ย่ีห้อ RICOH SPC261DNW
หมำยเลขครุภัณฑ์ บ.7440-015-0001/143

   4,995.00     4,995.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเดชำ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
เสนอรำคำ 4,995 บำท

ร้ำนเดชำ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
เสนอรำคำ 4,995 บำท

เสนอรำยละเอียดถูกต้องและ
รำคำเหมำะสม

6 จ้ำงซ่อม CPU คอมพิวเตอร์ ย่ีห้อ ACER หมำยเลข
ครุภัณฑ์ บ.7440-001-0006/205

   4,900.00     4,900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเดชำ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
เสนอรำคำ 4,900 บำท

ร้ำนเดชำ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
เสนอรำคำ 4,900 บำท

เสนอรำยละเอียดถูกต้องและ
รำคำเหมำะสม

7 ซ้ึอหมึกเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์และหมึกเคร่ืองพล็อต
เตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร

 30,184.70   30,184.70 เฉพำะเจำะจง บริษัท มิสเตอร์ อ๊ิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ำกัด
เสนอรำคำ 30,184.700 บำท

บริษัท มิสเตอร์ อ๊ิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ำกัด
เสนอรำคำ 30,184.700 บำท

เสนอรำยละเอียดถูกต้องและ
รำคำเหมำะสม

8 จ้ำงซ่อมเคร่ืองโทรสำร ย่ีห้อ Panasonic KX-MB2275 
หมำยเลขครุภัณฑ์ บ.5815-001-0001/146

   4,450.00     4,450.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเดชำ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
เสนอรำคำ 4,450 บำท

ร้ำนเดชำ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
เสนอรำคำ 4,450 บำท

เสนอรำยละเอียดถูกต้องและ
รำคำเหมำะสม

9 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ ย่ีห้อ OKI B412 หมำยเลขครุ
ภั.5815-001-0001/146

   4,250.00     4,250.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเดชำ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
เสนอรำคำ 4,250 บำท

ร้ำนเดชำ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
เสนอรำคำ 4,250 บำท

เสนอรำยละเอียดถูกต้องและ
รำคำเหมำะสม

10 จ้ำงซ่อมเคร่ืองพิมพ์แบบแปลน ย่ีห้อ KIP 
รุ่น KIPSTAR800

25,145.00 25,145.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็น.เอส.เอฟ กรุ๊ฟ จ ำกัด (มหำชน)
เสนอรำคำ 25,154 บำท

บริษัท เอ็น.เอส.เอฟ กรุ๊ฟ จ ำกัด (มหำชน)
เสนอรำคำ 25,154 บำท

เสนอรำยละเอียดถูกต้องและ
รำคำเหมำะสม

สรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันท่ี   1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566


