
1 ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน 31,300.- 31,300.- วธิเีฉพำะเจำะจง 1.บริษทั เฟอร์นิเจอร์เหล็กไทย 1.บริษทั เฟอร์นิเจอร์เหล็กไทย .- ตรงตำมรำยละเอียดของ .35/2562
จ ำนวน 5 รำยกำร จ ำกัด รำคำ 25,600.- บำท จ ำกัด รำคำ 25,600.- บำท สถำบนัฯ ลว.  10 เม.ย. 62

.- ไม่เกินวงเงินที่จัดหำ

2 ซ้ือเคร่ืองสแกนลำยนิ้วมือ 30,000.- 30,000.- วธิเีฉพำะเจำะจง 1.บริษทั วอ้ยซ์เกท ซิสเต็ม 1.บริษทั วอ้ยซ์เกท ซิสเต็ม .- ตรงตำมรำยละเอียดของ .36/2562

ส ำหรับเปิด-ปิดประตู แอนด์ ซอฟทแ์วร์ จ ำกัด แอนด์ ซอฟทแ์วร์ จ ำกัด สถำบนัฯ ลว.  10 เม.ย. 62

พร้อมชุดกลอนไฟฟำ้ รำคำ 27,606.- บำท รำคำ 27,606.- บำท .- ไม่เกินวงเงินที่จัดหำ

จ ำนวน 2 ชุด

3 ซ้ือเคร่ืองเขย่ำแบบหมุนเปน็ 33,000.- 33,000.- วธิเีฉพำะเจำะจง 1.บริษทั เออีซี เฮลธแ์คร์ จ ำกัด 1.บริษทั เออีซี เฮลธแ์คร์ 
จ ำกัด

.- ตรงตำมรำยละเอียดของ .37/2562

วงกลม รำคำ 33,000.- บำท รำคำ 33,000.- บำท สถำบนัฯ ลว.  10 เม.ย. 62

จ ำนวน 1 เคร่ือง .- ไม่เกินวงเงินที่จัดหำ

4 ซ้ือเคร่ืองดูดจ่ำยสำรละลำย 32,000.- 32,000.- วธิเีฉพำะเจำะจง 1.บริษทั แล็บ โฟกัส จ ำกัด 1.บริษทั แล็บ โฟกัส จ ำกัด .- ตรงตำมรำยละเอียดของ 38/2562

จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 32,000.- บำท รำคำ 32,000.- บำท สถำบนัฯ ลว. 23 เม.ย. 62

.- ไม่เกินวงเงินที่จัดหำ

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน เมษายน 2562
(ชือ่หน่วยงาน) ฝ่ายพัสดุและบ ารุงรักษา สถาบันโรคผิวหนัง

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะ
ซ้ือจะจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรอืข้อตกลงใน
การซ้ือหรอืจ้าง



5 ซ้ือเคร่ืองอ่ำนแถบทดสอบ 60,000.- 60,000.- วธิเีฉพำะเจำะจง 1.บริษทั วำยดี ไดซ์นอสติคส์ 1.บริษทั วำยดี ไดซ์นอสติคส์ .- ตรงตำมรำยละเอียดของ 39/2562

ปสัสำวะทำงเคมี (ประเทศไทย) จ ำกัด (ประเทศไทย) จ ำกัด สถำบนัฯ ลว. 23 เม.ย. 62

จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 50,000.- บำท รำคำ 50,000.- บำท .- ไม่เกินวงเงินที่จัดหำ

6 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 77,000.- 77,000.- วธิเีฉพำะเจำะจง 1.บริษทั ออฟฟศิ ไดเรคท์ 1.บริษทั ออฟฟศิ ไดเรคท์ .- ตรงตำมรำยละเอียดของ 39/2562

จ ำนวน 4 รำยกำร จ ำกัด รำคำ 57,929.80 บำท จ ำกัด รำคำ 57,929.80 บำท สถำบนัฯ ลว. 23 เม.ย. 62

.- ไม่เกินวงเงินที่จัดหำ

7 จ้ำงเหมำรถบสัโดยสำรปรับ 18,000- 18,000.- วธิเีฉพำะเจำะจง 1.หำ้งหุ้นส่วนสำมัญ สุรีย์ 1.หำ้งหุ้นส่วนสำมัญ สุรีย์ .- ตรงตำมรำยละเอียดของ 29/2562

อำกำศ จ ำนวน 1 รำยกำร ทรำนสปอร์ตแอนด์ทรำเวล ทรำนสปอร์ตแอนด์ทรำเวล สถำบนัฯ ลว. 29 เม.ย. 62

(2005) รำคำ 18,000.- บำท (2005) รำคำ 18,000.- บำท .- ไม่เกินวงเงินที่จัดหำ
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