
1 ซ้ือไมค์พร้อมล ำโพงแบบพกพำ 59,500.00 59,500.00 เฉพำะเจำะจง 1. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด นฤเดช 1. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด นฤเดช .- ตรงตำมรำยละเอียด .43/2564

จ ำนวน 50 ชุด ซัพพลำย ซัพพลำย ของสถำบนัฯ ลว. 8 มิ.ย. 64

รำคำ 59,500.- บำท รำคำ 59,500.- บำท .- ไม่เกินวงเงินที่จัดหำ

2 ซ้ือเคร่ืองพมิพบ์ำร์โค้ด 80,892.00 80,892.00 เฉพำะเจำะจง 1.บริษทั เค เอส 1689 จ ำกัด 1.บริษทั เค เอส 1689 จ ำกัด .- ตรงตำมรำยละเอียด .44/2564

จ ำนวน 4 เคร่ือง รำคำ 80,892.-บำท รำคำ 80,892.-บำท ของสถำบนัฯ ลว. 8 มิ.ย. 64

.- ไม่เกินวงเงินที่จัดหำ

3 ซ้ือชุดส่องหลอดลม 31,000.00 31,000.00 เฉพำะเจำะจง 1.บริษทั จ ำเริญแพทย์ภณัฑ์ 1.บริษทั จ ำเริญแพทย์ภณัฑ์ .- ตรงตำมรำยละเอียด .45/2564

จ ำนวน 2 ชุด จ ำกัด จ ำกัด ของสถำบนัฯ ลว. 15 มิ.ย. 64

รำคำ 31,000.- บำท รำคำ 31,000.- บำท .- ไม่เกินวงเงินที่จัดหำ

4 ซ้ือชุดเคร่ืองผสมสัญญำณเสียง 113,152.50 113,152.50 เฉพำะเจำะจง 1.บริษทั พี.เค.พ.ีเทคโนโลยี 1.บริษทั พี.เค.พ.ีเทคโนโลยี .- ตรงตำมรำยละเอียด .46/2564

แบบมีก ำลังขยำย จ ำนวน 1 ชุด จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ)่ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ)่ ของสถำบนัฯ ลว. 15 มิ.ย. 64

รำคำ 113,152.50 บำท รำคำ 113,152.50 บำท .- ไม่เกินวงเงินที่จัดหำ
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5 ซ้ือเคร่ืองพมิพบ์ำร์โค้ด 161,784.00 161,784.00 เฉพำะเจำะจง 1.บริษทั เค เอส 1689 จ ำกัด 1.บริษทั เค เอส 1689 จ ำกัด .- ตรงตำมรำยละเอียด .47/2564

จ ำนวน 8 เคร่ือง รำคำ 161,784.-บำท รำคำ 161,784.-บำท ของสถำบนัฯ ลว. 22 มิ.ย. 64
.- ไม่เกินวงเงินที่จัดหำ

6 ซ้ือรถเข็นส ำหรับฉีดยำแบบ 32,000.00 32,000.00 เฉพำะเจำะจง 1.บริษทั เซฟเฮลท ์จ ำกัด 1.บริษทั เซฟเฮลท ์จ ำกัด .- ตรงตำมรำยละเอียด .48/2564

มีขอบหงำย 3 ด้ำน จ ำนวน 4 คัน รำคำ 32,000.-บำท รำคำ 32,000.-บำท ของสถำบนัฯ ลว. 22 มิ.ย. 64

.- ไม่เกินวงเงินที่จัดหำ

7 ซ้ือตู้แช่เย็นขนำด 2 ประตู 95,000.00 95,000.00 เฉพำะเจำะจง 1.บริษทั เทนส์ไซส์ จ ำกัด 1.บริษทั เทนส์ไซส์ จ ำกัด .- ตรงตำมรำยละเอียด .49/2564

จ ำนวน 1 ตู้ รำคำ 95,000.- บำท รำคำ 95,000.- บำท ของสถำบนัฯ ลว. 22 มิ.ย. 64

.- ไม่เกินวงเงินที่จัดหำ

8 ซ้ือหฟูงัทำงกำรแพทย์ 11,556.00 11,556.00 เฉพำะเจำะจง 1.บริษทั ดีเคเอสเอช 1.บริษทั ดีเคเอสเอช .- ตรงตำมรำยละเอียด .51/2564

จ ำนวน 3 อัน (ประเทศไทย) จ ำกัด (ประเทศไทย) จ ำกัด ของสถำบนัฯ ลว. 28 มิ.ย. 64

รำคำ 11,556 บำท รำคำ 11,556 บำท .- ไม่เกินวงเงินที่จัดหำ

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มิถุนายน 2564
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9 ซ้ือครุภณัฑ์วทิยำศำสตร์กำรแพทย์ 85,600.00 85,600.00 เฉพำะเจำะจง 1.บริษทั เซสท์-เมด จ ำกัด 1.บริษทั เซสท์-เมด จ ำกัด .- ตรงตำมรำยละเอียด .52/2564

จ ำนวน 2 รำยกำร ดังนี้ รำคำ 85,600.-บำท รำคำ 85,600.-บำท ของสถำบนัฯ ลว. 30 มิ.ย. 64

1. ตู้เย็นขนำด 2 ประตู .- ไม่เกินวงเงินที่จัดหำ

จ ำนวน 1 เคร่ือง

2. เคร่ืองตรวจสอบอุณภมูิ

จ ำนวน 1 เคร่ือง

10 ซ้ือเคร่ืองวดัควำมดันโลหติชนิด 248,000.00 248,000.00 เฉพำะเจำะจง 1.บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม 1.บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม .- ตรงตำมรำยละเอียด .53/2564

อัตโนมัติพร้อมค่ำควำมอิ่มตัว จ ำกัด (มหำชน) จ ำกัด (มหำชน) ของสถำบนัฯ ลว. 30 มิ.ย. 64

ออกซิเจนในเลือด รำคำ 248,000.- บำท รำคำ 248,000.- บำท .- ไม่เกินวงเงินที่จัดหำ

จ ำนวน 4 เคร่ือง

11 จ้ำงเหมำลงข้อมูลโครงกำรวจิัยฯ 3,000.00 3,000.00 เฉพำะเจำะจง 1. นำงสำวดลพรรษ 1. นำงสำวดลพรรษ .- ตรงตำมรำยละเอียด .26/2564

จ ำนวน 1 งำน พนัธุพ์ำณิชย์ พนัธุพ์ำณิชย์ ของสถำบนัฯ ลว. 15 มิ.ย. 64

รำคำ 3,000.- บำท รำคำ 3,000.- บำท .- ไม่เกินวงเงินที่จัดหำ

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มิถุนายน 2564

(ชือ่หน่วยงาน) กลุม่งานพัสดุและบ ารุงรักษา สถาบันโรคผิวหนัง
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