
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อ/จัดจาง
 วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง
วิธีซื้อหรือ

จาง
รายชื้อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1 จางเหมารถตูโดยสารปรับอากาศ 10 ที่นั้ง     14,000.00    14,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แวนดา 202
เสนอราคา 14,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด แวนดา 202
เสนอราคา 14,000 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตอง
และราคาเหมาะสม

2 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ       2,760.60      2,760.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอรเอ็นจิเนียริ่ง (2003) จํากัด
เสนอราคา2,760.60 บาท

บริษัท เพาเวอรเอ็นจิเนียริ่ง (2003) จํากัด
เสนอราคา2,760.60 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตอง
และราคาเหมาะสม

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

กองแบบแผน       กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่   2 ธันวาคม 2564



ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อ/จัดจาง
 วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง
วิธีซื้อหรือ

จาง
รายชื้อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1 จางทําตรายาง จํานวน 9 รายการ         2,482.40             2,482.40 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ยูซัพพลายแอนดเซอรวิส
เสนอราคา 2,482.40 บาท

หางหุนสวนจํากัด ยูซัพพลายแอนดเซอรวิส
เสนอราคา 2,482.40 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและ
ราคาเหมาะสม

2 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ         1,819.00             1,819.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอรเอ็นจิเนียริ่ง (2003) จํากัด
เสนอราคา 1,819 บาท

บริษัท เพาเวอรเอ็นจิเนียริ่ง (2003) จํากัด
เสนอราคา 1,819 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและ
ราคาเหมาะสม

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2564

กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่   4  มกราคม  พ.ศ. 2565



ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อ/จัดจาง
 วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง
วิธีซื้อหรือ

จาง
รายชื้อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1 จางเหมาจําลองสมรรถนะอาคารดวยการประมวลผล
แบบกลุมเมฆ

    41,088.00    41,088.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร ดิจิตอล จํากัด
เสนอราคา 41,088 บาท

บริษัท วี อาร ดิจิตอล จํากัด
เสนอราคา 41,088 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและ
ราคาเหมาะสม

2 ซื้อหมึกเครื่องพิมพคอมพิวเตอรและหมึกเครื่องพล็อต
เตอร จํานวน 12 รายการ

    48,278.40    48,278.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร อิ๊งค คอมพิวเตอร เซอรวิส จํากัด
เสนอราคา 48,278.40 บาท

บริษัท มิสเตอร อิ๊งค คอมพิวเตอร เซอรวิส จํากัด
เสนอราคา 48,278.40 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและ
ราคาเหมาะสม

3 จางซอมเครื่องพิมพแบบแปลน ยี่หอ KIP 

รุน KIPSTAR800

25,145.00    25,145.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น.เอส.เอฟ กรุฟ จํากัด (มหาชน)
เสนอราคา 25,154 บาท

บริษัท เอ็น.เอส.เอฟ กรุฟ จํากัด (มหาชน)
เสนอราคา 25,154 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและ
ราคาเหมาะสม

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2565

กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่   3  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2565



ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อ/จัดจาง
 วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง
วิธีซื้อหรือ

จาง
รายชื้อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1 จางตรวจเช็คระยะ รอบ 210,000 กม. และเปลี่ยนถาย
น้ํามันเครื่อง ซอมบํารุงรักษารถยนตตู นจ 1314 นนทบุรี

        2,684.10         2,684.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตานนทบุรี ผูจําหนายโตโยตา จํากัด
เสนอราคา 2,684.10 บาท

บริษัท โตโยตานนทบุรี ผูจําหนายโตโยตา จํากัด
เสนอราคา 2,684.10 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

2 จางทําตรายาง 69 รายการ       21,367.90       21,367.90 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ยูซัพพลายแอนดเซอรวิส
เสนอราคา 21,367.90 บาท

หางหุนสวนจํากัด ยูซัพพลายแอนดเซอรวิส
เสนอราคา 21,367.90 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

3 จางซอมเครื่องพล็อตเตอร ยี่หอ HP Designjet T770
หมายเลขครุภัณฑ บ.7440-016-0001/11

19,795.00      19,795.00      เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พิรพัฒน เซอรวิส แอนดซัพพลายส
เสนอราคา 19,795 บาท

หางหุนสวนจํากัด พิรพัฒน เซอรวิส แอนดซัพพลายส
เสนอราคา 19,795 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

4 จางซอมเครื่องพล็อตเตอร ยี่หอ HP Designjet T770
หมายเลขครุภัณฑ บ.7440-016-0001/10

20,972.00      20,972.00      เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พิรพัฒน เซอรวิส แอนดซัพพลายส
เสนอราคา 20,972 บาท

หางหุนสวนจํากัด พิรพัฒน เซอรวิส แอนดซัพพลายส
เสนอราคา 20,972 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

5 จางตรวจเช็ค ซอมบํารุง โชคและระบบเบรค 
นจ 1252 นนทบุรี

17,940.69      17,940.69      เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตานนทบุรี ผูจําหนายโตโยตา จํากัด
เสนอราคา 17,940.69 บาท

บริษัท โตโยตานนทบุรี ผูจําหนายโตโยตา จํากัด
เสนอราคา 17,940.69 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

6 ซื้อรถเข็นเหล็กชั้นเดียว 9,600.00        9,600.00        เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ยูซัพพลายแอนดเซอรวิส
เสนอราคา 9,600 บาท

หางหุนสวนจํากัด ยูซัพพลายแอนดเซอรวิส
เสนอราคา 9,600 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

7 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 19 รายการ 101,074.34    101,074.34    เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ยูซัพพลายแอนดเซอรวิส
เสนอราคา 101,074.34 บาท

หางหุนสวนจํากัด ยูซัพพลายแอนดเซอรวิส
เสนอราคา 101,074.34 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

8 จางซอมเครื่องพล็อตเตอร ยี่หอ HP Laserjet Pro300 Color 

หมายเลขครุภัณฑ บ.7440-015-0001/115

4,900.00        4,900.00        เฉพาะเจาะจง รานเดชา เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 4,900 บาท

รานเดชา เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 4,900 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

9 จางซอมเครื่องปริ้นเตอร ยี่หอ Fujixerox Docuprint 
CP305d หมายเลขครุภัณฑ บ.7440-015-0001/149

4,800.00        4,800.00        เฉพาะเจาะจง รานเดชา เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 4,800 บาท

รานเดชา เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 4,800 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

10 จางซอมเครื่องปริ้นเตอร ยี่หอ OKI B412 

หมายเลขครุภัณฑ บ.7440-015-0001/146

4,900.00        4,900.00        เฉพาะเจาะจง รานเดชา เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 4,900 บาท

รานเดชา เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 4,900 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

11 จางซอมเครื่องปริ้นเตอร ยี่หอ Xerox 3435
 หมายเลขครุภัณฑ บ.7440-015-0001/104

2,800.00        2,800.00        เฉพาะเจาะจง รานเดชา เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 2,800 บาท

รานเดชา เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 2,800 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

12 จางซอมเครื่องปริ้นเตอร ยี่หอ Xerox 3435
 หมายเลขครุภัณฑ บ.7440-015-0001/107

3,500.00        3,500.00        เฉพาะเจาะจง รานเดชา เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 3,500 บาท

รานเดชา เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 3,500 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2565

กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่  1  มีนาคม  พ.ศ. 2565



ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อ/จัดจาง
 วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง
วิธีซื้อหรือ

จาง
รายชื้อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1 จางซอมเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ Fuji Xerox Docucente 
S2010 หมายเลขครุภัณฑ บ.7430-003-0005/7

        8,025.00         8,025.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พิรพัฒน เซอรวิส แอนดซัพพลายส
เสนอราคา 8,025 บาท

หางหุนสวนจํากัด พิรพัฒน เซอรวิส แอนดซัพพลายส
เสนอราคา 8,025 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

2 จางซอมเครื่องถายเอกสาร ยี่หอSHARP AR-5731 
หมายเลขครุภัณฑ บ.7430-003-0005/5

      13,375.00       13,375.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พิรพัฒน เซอรวิส แอนดซัพพลายส
เสนอราคา 13,675 บาท

หางหุนสวนจํากัด พิรพัฒน เซอรวิส แอนดซัพพลายส
เสนอราคา 13,675 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

3 ซื้อวัสดุสําหรับจัดพิมพแบบแปลน จํานวน 2 รายการ 91,784.00      91.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอรเอ็นจิเนียริ่ง (2003) จํากัด
เสนอราคา 19,795 บาท

บริษัท เพาเวอรเอ็นจิเนียริ่ง (2003) จํากัด
เสนอราคา 19,795 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

4 จางตรวจเช็คซอมบํารุงและเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง ระยะ 
110,000กม. รถยนตตู นจ 1252 นนทบุรั

2,295.15        2,295.15        เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตานนทบุรี
เสนอราคา 2,295.15 บาท

บริษัท โตโยตานนทบุรี
เสนอราคา 2,295.15 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

5 จางซอมเครื่อง CDU ยี่หอ DELL หมายเลขครุภัณฑ 
บ.7440-001-0006/264

4,950.00        4,950.00        เฉพาะเจาะจง รานเดชา เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 4,950 บาท

รานเดชา เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 4,950 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

6 จางซอมเครื่อง CDU ยี่หอ HP หมายเลขครุภัณฑ 
บ.7440-001-0006/290

2,000.00        2,000.00        เฉพาะเจาะจง รานเดชา เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 2,000 บาท

รานเดชา เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 2,000 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

7 จงทําตรายาง จํานวน 13 รายการ 3,022.75        3,022.75        เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ยูซัพพลายแอนดเซอรวิส
เสนอราคา 3,022.75 บาท

หางหุนสวนจํากัด ยูซัพพลายแอนดเซอรวิส
เสนอราคา 3,022.75 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 3 รายการ 2,958.55        2,958.55        เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ยูซัพพลายแอนดเซอรวิส
เสนอราคา 2,958.55 บาท

หางหุนสวนจํากัด ยูซัพพลายแอนดเซอรวิส
เสนอราคา 2,958.55 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

9 จางซอมเครื่องพิมพแบบ ยี่หอ KIP หมายเลขครุภัณฑ 
บ.1801-10

3,852.00        3,852.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น.เอส.เอฟ กรุฟ จํากัด
เสนอราคา 3,852 บาท

บริษัท เอ็น.เอส.เอฟ กรุฟ จํากัด
เสนอราคา 3,852 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

10 ซื้อหมึกเครื่องพิมพคอมพิวเตอรและเครื่องพล็อตเตอร 
จํานวน 24 รายการ

149,254.30    149,254.30    เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร อิ๊งค คอมพิวเตอร เซอรวิส จํากัด
เสนอราคา 149,254.30 บาท

บริษัท มิสเตอร อิ๊งค คอมพิวเตอร เซอรวิส จํากัด
เสนอราคา 149,254.30 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

11 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 5 รายการ 29,922.55      29,922.55      เฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอรเอ็นจิเนียริ่ง (2003) จํากัด

เสนอราคา 29,922.55 บาท

บริษัท เพาเวอรเอ็นจิเนียริ่ง (2003) จํากัด

เสนอราคา 29,922.55 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2565

กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่  2  มิถุนายน  พ.ศ. 2565



ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อ/จัดจาง
 วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง
วิธีซื้อหรือ

จาง
รายชื้อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1 เชาระบบ BIM และระบบ Real-time Rendering     250,380.00     250,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร ดิจิตอล จํากัด
เสนอราคา 250,380 บาท

บริษัท วี อาร ดิจิตอล จํากัด
เสนอราคา 250,380 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

2 เชาระบบ Cloud-based Desing Collaboration and 
Data Management

      80,250.00       80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร ดิจิตอล จํากัด
เสนอราคา 80,250 บาท

บริษัท วี อาร ดิจิตอล จํากัด
เสนอราคา 80,250 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

3 เชาระบบ CFD Simulation (ระบบการจําลองแบบ
พลศาสตร)

200,090.00    200,090.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร ดิจิตอล จํากัด
เสนอราคา 200,090 บาท

บริษัท วี อาร ดิจิตอล จํากัด
เสนอราคา 200,090 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

4 จางซอมจอมอนิเตอร ยี่หอ DELL หมายเลขครุภัณฑ 
บ.7440-0014-0006/268

1,300.00        1,300.00        เฉพาะเจาะจง รานเดชา เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 1,300 บาท

รานเดชา เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 1,300 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

5 จางซอมเครื่องปริ้นเตอร ยี่หอ Canon Pixma ip8770 
หมายเลขครุภัณฑ บ.74440-015-0001/125

2,500.00        2,500.00        เฉพาะเจาะจง รานเดชา เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 2,500 บาท

รานเดชา เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 2,500 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

6 จางซอมเครื่องพล็อตเตอร ยี่หอ Epson Surecolor SC-T 
3130 หมายเลขครุภัณฑ บ.74440-016-0001/20

3,745.00        3,745.00        เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พิรพัฒน เซอรวิส แอนด ซัพพลายส
เสนอราคา 3,745 บาท

หางหุนสวนจํากัด พิรพัฒน เซอรวิส แอนด ซัพพลายส
เสนอราคา 3,745 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

7 จางซอมเครื่องพล็อตเตอร ยี่หอ HP Designjet T520 
หมายเลขครุภัณฑ บ.74440-016-0001/15

10,700.00      10,700.00      เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พิรพัฒน เซอรวิส แอนด ซัพพลายส
เสนอราคา 10,700 บาท

หางหุนสวนจํากัด พิรพัฒน เซอรวิส แอนด ซัพพลายส
เสนอราคา 10,700 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

8 จางซอมเครื่องปริ้นเตอร ยี่หอ OKI B412 หมายเลข
ครุภัณฑ บ.74440-015-0001/137

4,900.00        4,900.00        เฉพาะเจาะจง รานเดชา เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 4,900 บาท

รานเดชา เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 4,900 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

9 จางซอมจอมอนิเตอร ยี่หอ ACER  หมายเลขครุภัณฑ 
บ.7440-0014-0006/208

4,900.00        4,900.00        เฉพาะเจาะจง รานเดชา เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 4,900 บาท

รานเดชา เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 4,900 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

10 จางซอมเครื่องพล็อตเตอร ยี่หอ  Designjet T520 
หมายเลขครุภัณฑ บ.74440-016-0001/16

12,840.00      12,840.00      เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พิรพัฒน เซอรวิส แอนด ซัพพลายส
เสนอราคา 12,840 บาท

หางหุนสวนจํากัด พิรพัฒน เซอรวิส แอนด ซัพพลายส
เสนอราคา 12,840 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

11 จางซอมเครื่องพล็อตเตอร ยี่หอ  Designjet T510 
หมายเลขครุภัณฑ บ.74440-016-0001/13

8,025.00        8,025.00        เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พิรพัฒน เซอรวิส แอนด ซัพพลายส
เสนอราคา 8,025 บาท

หางหุนสวนจํากัด พิรพัฒน เซอรวิส แอนด ซัพพลายส
เสนอราคา 8,025 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

12 จางซอมเครื่องปริ้นเตอร ยี่หอ Brother HL-5450 DN 
หมายเลขครุภัณฑ บ.74440-015-0001/128

2,800.00        2,800.00        เฉพาะเจาะจง รานเดชา เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 2,800 บาท

รานเดชา เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 2,800 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

13 จางซอมเครื่องปริ้นเตอร ยี่หอ XEROX หมายเลขครุภัณฑ 
บ.74440-015-0001/103

2,800.00        2,800.00        เฉพาะเจาะจง รานเดชา เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 2,800 บาท

รานเดชา เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 2,800 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

14 จางตรวจเช็คระยะ 220,000 กม. และถายน้ํามันเครื่อง 
ซอมบํารุงรักษา รถยนตตู นจ 1314 นนทบุรี

3,137.24        3,137.24        เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตานนทบุรี ผูจําหนายโตโญตา จํากัด
เสนอราคา 3,137.24 บาท

บริษัท โตโยตานนทบุรี ผูจําหนายโตโญตา จํากัด
เสนอราคา 3,137.24 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2565

กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565



ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อ/จัดจาง
 วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง
วิธีซื้อหรือ

จาง
รายชื้อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1 จางซอมเครื่องพิมพแบบแปลน ยี่หอ Canon รุน Oce 
PW 550 หมายเลขครุภัณฑ บ.7440-015-0001/132

    158,039.00     158,039.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด
เสนอราคา 158,039 บาท

บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด
เสนอราคา 158,039 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

2 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค ยี่หอ Lenovo หมายเลข
ครุภัณฑ บ.7440-014-0001/26

        4,900.00         4,900.00 เฉพาะเจาะจง รานเดชา เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 24,00 บาท

รานเดชา เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 24,00 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

3 ซื้อวัสดุสํานักงาน 46 รายการ 95,017.07      95,017.07      เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พิรพัฒน เซอรวิส แอนด ซัพพลายส
เสนอราคา 28,676 บาท

หางหุนสวนจํากัด ยูซัพพลายแอนดเซอรวิส
เสนอราคา 66,341.07 บาท

หางหุนสวนจํากัด พิรพัฒน เซอรวิส แอนด ซัพพลายส
เสนอราคา 28,676 บาท

หางหุนสวนจํากัด ยูซัพพลายแอนดเซอรวิส
เสนอราคา 66,341.07 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

4 ซื้อหมึกเครื่องพิมพคอมพิวเตอรและเครื่องพล็อตเตอร 
จํานวน 21 รายการ

105,705.30    105,705.30    เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พิรพัฒน เซอรวิส แอนด ซัพพลายส
เสนอราคา 34,839.20 บาท

บริษัท มิสเตอร อิ๊งค คอมพิวเตอร เซอรวิส จํากัด
เสนอราคา 70,866.10 บาท

หางหุนสวนจํากัด พิรพัฒน เซอรวิส แอนด ซัพพลายส
เสนอราคา 34,839.20 บาท

บริษัท มิสเตอร อิ๊งค คอมพิวเตอร เซอรวิส จํากัด
เสนอราคา 70,866.10 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2565

กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่  2  สิงหาคม  พ.ศ. 2565



ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อ/จัดจาง
 วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง
วิธีซื้อหรือ

จาง
รายชื้อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1 เชาระบบสรางไฟล PDF และบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส       40,660.00       40,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอพพลิแคด จํากัด (มหาชน)
เสนอราคา 11,770 บาท

บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน)
เสนอราคา 28,890 บาท

บริษัทแอพพลิแคด จํากัด (มหาชน)
เสนอราคา 11,770 บาท

บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน)
เสนอราคา 28,890 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

2 จางซอมเครื่องปริ้นเตอร ยี่หอ Xerox 3435 หมายเลข
ครุภัณฑ บ.7440-015-0001/118

        4,000.00         4,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเดชา เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 4,000 บาท

รานเดชา เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 4,000 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

3 จางซอมเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ SHARP AP-5520S 
หมายเลขครุภัณฑ บ.7430-003-0005/3

        8,560.00         8,560.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พิรพัฒน เซอรวิส แอนด ซัพพลายส
เสนอราคา 8,560 บาท

หางหุนสวนจํากัด พิรพัฒน เซอรวิส แอนด ซัพพลายส
เสนอราคา 8,560 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

4 จางถายเอกสารพรอมเขารูปเลมแผนปฏิบัติราชการ กองแบบ
แผน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

        5,350.00         5,350.00 เฉพาะเจาะจง สามชัย 2017
เลนอราคา 5,350 บาท

สามชัย 2017
เลนอราคา 5,350 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

5 จางซอม CPU เครื่องคอมพิวเตอร ยี่หอ DELL หมายเลข
ครุภัณฑ บ.7440-001-0006/247

        4,900.00         4,900.00 เฉพาะเจาะจง รานเดชา เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 4,900 บาท

รานเดชา เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 4,900 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

6 จางซอม CPU เครื่องคอมพิวเตอร ยี่หอ ACER หมายเลข
ครุภัณฑ บ.7440-001-0006/242

        4,850.00         4,850.00 เฉพาะเจาะจง รานเดชา เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 4,850 บาท

รานเดชา เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 4,850 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

7 จางทําตรายาง จํานวน 15 รายการ         3,926.90         3,926.90 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ยูซัพพลายแอนดเซอรวิส
เสนอราคา 3,926.90 บาท

หางหุนสวนจํากัด ยูซัพพลายแอนดเซอรวิส
เสนอราคา 3,926.90 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

8 จางซอมเครื่องปริ้นเตอร ยี่หอ OKI B412 หมายเลขครุภัณฑ
 บ.7440-015-0001/141

        2,800.00         2,800.00 เฉพาะเจาะจง รานเดชา เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 2,800 บาท

รานเดชา เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 2,800 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

9 จางซอมจอมอนิเตอร  ยี่หอ ACER หมายเลขครุภัณฑ 
บ.7440-001-0006/166

        1,300.00         1,300.00 เฉพาะเจาะจง รานเดชา เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 1,300 บาท

รานเดชา เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 1,300 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

10 จางซอม CPU เครื่องคอมพิวเตอร ยี่หอ ACER หมายเลข
ครุภัณฑ บ.7440-001-0006/167

        4,900.00         4,900.00 เฉพาะเจาะจง รานเดชา เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 4,900 บาท

รานเดชา เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 4,900 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

11 จางซอม CPU เครื่องคอมพิวเตอร ยี่หอ ACER หมายเลข
ครุภัณฑ บ.7440-001-0006/208

        4,000.00         4,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเดชา เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 4,000 บาท

รานเดชา เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 4,000 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

12 จางตรวจเช็ค ซอมบํารุง ระบบเบรค รถยนตตู นง 5396 
นนทบุรี

        1,551.50         1,551.50 เฉพาะเจาะจง รานสินเจริญเบรคเซ็นเตอร
เสนอราคา 1,551.50 บาท

รานสินเจริญเบรคเซ็นเตอร
เสนอราคา 1,551.50 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2565

กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่  1 กันยายน พ.ศ. 2565
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