
แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา I-131 489,150.00 489,150.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โกลบอล เมดิเคิล บจก.โกลบอล เมดิเคิล การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)599/64

489,150.00 489,150.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 3 พฤษภาคม 2564

2 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน - สค๊ิกเกอร์ส าหรับพิมพ์บัตรอาหาร 37,000.00 37,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีดี โปรเซส บจก.ดีดี โปรเซส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)600/64

37,000.00 37,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 3 พฤษภาคม 2564

3 จัดซ้ือสารเภสัชรังสี MDP kit 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไบโอจีนีเทค บจก.ไบโอจีนีเทค การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)601/64

17,550.00 17,550.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 3 พฤษภาคม 2564

4 จัดซ้ือสารกัมมันตรังสี -99M 213,500.00 213,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไบโอจีนีเทค บจก.ไบโอจีนีเทค การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)602/4

213,500.00 213,500.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 3 พฤษภาคม 2564

5 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านว2 รายการ 29,902.40 29,902.40 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)603/64

29,902.40 29,902.40 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 5 พฤษภาคม 2564

6 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ - พลาสเตอร์แบบใส 1,130.00 1,130.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีดี โปรเซส บจก.ดีดี โปรเซส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)604/64

จ านวน 10 กล่อง 1,130.00 1,130.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 5 พฤษภาคม 2564

7 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ -กระดาษชุปน้ ายาฆ่าเช้ือ22,050.00 22,050.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พลภัณฑ์ ซัพพลาย หจก.พลภัณฑ์ ซัพพลาย การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)605/64

จ านวน 3 กล่อง 22,050.00 22,050.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 5 พฤษภาคม 2564

8 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ - ถุงข้าวโพด 107,000.00 107,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซิลลิค ฟาร์มา บจก.ซิลลิค ฟาร์มา การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)606/64

107,000.00 107,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 5 พฤษภาคม 2564

9 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ - Mask N95 58,850.00 58,850.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)607/64

จ านวน 50 กล่อง 58,850.00 58,850.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 5 พฤษภาคม 2564

10 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5 รายการ 67,410.00 67,410.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บี แอนด์ บี อินเตอร์ แพ็ค บจก.บี แอนด์ บี อินเตอร์ แพ็ค การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)608/64

67,410.00 67,410.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 5 พฤษภาคม 2564

11 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 4 รายการ 31,925.00 31,925.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีดี โปรเซส บจก.ดีดี โปรเซส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)60964

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

วันท่ี 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



31,925.00 31,925.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 5 พฤษภาคม 2564

12 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ - Umasis ฯ 12,465.50 12,465.50 เฉพาะเจาะจง บจก.ซิลลิค ฟาร์มา บจก.ซิลลิค ฟาร์มา การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)610/64

12,465.50 12,465.50 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 5 พฤษภาคม 2564

13 จัดซ่ือน้ ายาตรวจทางเคมีคลินิก 27,091.00 27,091.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พี ซี แอล โฮลด้ิง บจก.พี ซี แอล โฮลด้ิง การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)611/64

27,091.00 27,091.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 6 พฤษภาคม 2564

14 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ - ชุดหมีผ้าไทเวด 350,000.00 350,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อินเด็กซ์ เมดิคัล บจก.อินเด็กซ์ เมดิคัล การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)612/64

จ านวน 1,000 ชุด 350,000.00 350,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 6 พฤษภาคม 2564

15 จัดซ้ือเคร่ืองสแกนบันทึกเวลาเข้า-ออก 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แพร็กม่า เทคโนโลยี บจก.แพร็กม่า เทคโนโลยี การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)613/64

8,560.00 8,560.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2564

16 จัดซ้ือน้ ายาตรวจ CBC 55,955.00 55,955.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พี ซี แอล โฮลด้ิง บจก.พี ซี แอล โฮลด้ิง การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)614/64

55,955.00 55,955.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2564

17 จัดซ้ือ Door Phone Internet พร้อมกล้องติดรถยนต์ 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แนพโก้ เทค บจก.แนพโก้ เทค การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)615/64

17,000.00 17,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2564

18 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 4 รายการ 195,168.00 195,168.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เซนทรัลเฟอร์นิเจอร์ บจก.เซนทรัลเฟอร์นิเจอร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)616/64

195,168.00 195,168.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2564

19 จัดซ้ืออาหารสดส าหรับผู้ป่วยใน ไข่ผักและผลไม้ 10,256.90 10,256.90 เฉพาะเจาะจง บจก.ประชารัฐรักสามัคคี บจก.ประชารัฐรักสามัคคี การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)617/64

10,256.90 10,256.90 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564

20 จัดซ้ืออาหารสดส าหรับผู้ป่วยใน ไข่ผักและผลไม้ 10,570.90 10,570.90 เฉพาะเจาะจง บจก.ประชารัฐรักสามัคคี บจก.ประชารัฐรักสามัคคี การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)618/64

10,570.00 10,570.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564

21 จัดซ้ืออาหารสดส าหรับผู้ป่วยใน ไข่ผักและผลไม้ 9,994.70 9,994.70 เฉพาะเจาะจง บจก.ประชารัฐรักสามัคคี บจก.ประชารัฐรักสามัคคี การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)619/64

9,994.70 9,994.70 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564

22 จัดซ้ืออาหารสดส าหรับผู้ป่วยใน ไข่ผักและผลไม้ 10,956.90 10,956.90 เฉพาะเจาะจง บจก.ประชารัฐรักสามัคคี บจก.ประชารัฐรักสามัคคี การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)620/64

10,956.90 10,956.90 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564

23 จัดซ้ืออาหารสดและอาหารแห้งส าหรับผู่ป่วยใน 4,362.95 4,362.95 เฉพาะเจาะจง บจก.เจเอ็มไพร์ บจก.เจเอ็มไพร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)621/64

4,362.95 4,362.95 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564

24 จัดซ้ืออาหารสดและอาหารแห้งส าหรับผู่ป่วยใน 31,116.50 31,116.50 เฉพาะเจาะจง บจก.เจเอ็มไพร์ บจก.เจเอ็มไพร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)622/64

31,116.50 31,116.50 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564

25 จัดซ้ืออาหารสดและอาหารแห้งส าหรับผู่ป่วยใน 5,120.60 5,120.60 เฉพาะเจาะจง บจก.เจเอ็มไพร์ บจก.เจเอ็มไพร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)623/64



5,120.60 5,120.60 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564

26 จัดซ้ืออาหารสดและอาหารแห้งส าหรับผู่ป่วยใน 3,857.50 3,857.50 เฉพาะเจาะจง บจก.เจเอ็มไพร์ บจก.เจเอ็มไพร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)624/64

3,857.50 3,857.50 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564

27 จัดซ้ืออาหารสดและอาหารแห้งส าหรับผู่ป่วยใน 7,295.00 7,295.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เจเอ็มไพร์ บจก.เจเอ็มไพร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)625/64

7,295.00 7,295.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564

28 จัดซ้ืออาหารสดและอาหารแห้งส าหรับผู่ป่วยใน 36,799.00 36,799.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เจเอ็มไพร์ บจก.เจเอ็มไพร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)626/64

36,799.00 36,799.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564

29 จัดซ้ืออาหารสดและอาหารแห้งส าหรับผู่ป่วยใน 7,322.95 7,322.95 เฉพาะเจาะจง บจก.เจเอ็มไพร์ บจก.เจเอ็มไพร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)627/64

7,322.95 7,322.95 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564

30 จัดซ้ืออาหารสดและอาหารแห้งส าหรับผู่ป่วยใน 8,750.00 8,750.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เจเอ็มไพร์ บจก.เจเอ็มไพร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)628/64

8,750.00 8,750.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564

31 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ - Across 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แอ็ดวานซ์ ไดแอกนอสติก บจก.แอ็ดวานซ์ ไดแอกนอสติก การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)629/64

50,000.00 50,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564

32 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ -จ านวน 8 รายการ 22,720.00 22,720.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สหทรัพย์ เซอร์จิคอล บจก.สหทรัพย์ เซอร์จิคอล การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)630/64

22,720.00 22,720.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564

33 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ -จ านวน 5 รายการ 32,240.00 32,240.00 เฉพาะเจาะจง บจก.กรีน เอ็ม ดี บจก.กรีน เอ็ม ดี การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)631/64

32,240.00 32,240.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564

34 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ -จ านวน 5 รายการ 19,190.00 19,190.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ป.เวชชูปกรณ์ หจก.ป.เวชชูปกรณ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)632/64

19,190.00 19,190.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564

35 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ -จ านวน 2 รายการ 59,920.00 59,920.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)633/64

59,920.00 59,920.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564

36 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ -จ านวน 2 รายการ 52,729.60 52,729.60 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)634/64

52,729.60 52,729.60 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564

37 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ -ถุงบรรจุศพ 60 ใบ 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.กรีน เอ็ม ดี บจก.กรีน เอ็ม ดี การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)635/64

27,000.00 27,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564

38 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10 รายการ 33,041.60 33,041.60 เฉพาะเจาะจง บจก.ดี คลีน เทคโน บจก.ดี คลีน เทคโน การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)636/64

33,041.60 33,041.60 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564

39 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 6 รายการ 37,164.00 37,164.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีดี โปรเซส บจก.ดีดี โปรเซส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)637/64



37,164.00 37,164.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564

40 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ 36,808.00 36,808.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อินโนโว บจก.อินโนโว การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)638/64

36,808.00 36,808.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564

41 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 24,990.00 24,990.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีดี โปรเซส บจก.ดีดี โปรเซส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)639/64

24,990.00 24,990.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564

42 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 19 รายการ 20,105.22 20,105.22 เฉพาะเจาะจง หจก.โปรออฟฟิศ เอ็นเตอร์ไพร์ส หจก.โปรออฟฟิศ เอ็นเตอร์ไพร์ส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)640/64

20,105.22 20,105.22 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2564

43 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 4 รายการ 22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บจก.กอบทองโพลีแพค บจก.กอบทองโพลีแพค การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)641/64

22,470.00 22,470.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2564

44 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 15 รายการ 41,580.20 41,580.20 เฉพาะเจาะจง บจก.ธนวรรณ อินเตอร์เทรด บจก.ธนวรรณ อินเตอร์เทรด การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)642/64

41,580.20 41,580.20 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2564

45 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ 8,784.70 8,784.70 เฉพาะเจาะจง หจก.โปรออฟฟิศ เอ็นเตอร์ไพร์ส หจก.โปรออฟฟิศ เอ็นเตอร์ไพร์ส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)643/64

8,784.70 8,784.70 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2564

46 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา I-131 81,015.00 81,015.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โกลบอล เมดิเคิล บจก.โกลบอล เมดิเคิล การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)644/64

81,015.00 81,015.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2564

47 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรืและการแพทย์ จ านวน 7 รายการ 32,200.00 32,200.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แล็ปมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ บจก.แล็ปมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)645/64

32,200.00 32,200.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2564

48 จัดซ้ือน้ ายาตรวจทางภูมิคุ้มกัน 141,026.00 141,026.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)646/64

141,026.00 141,026.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2564

49 จัดซ้ืออะไหล่ของระบบเคร่ืองปรับอากาศ AIR CHILLER 15,825.30 15,825.30 เฉพาะเจาะจง บจก.แคเรียร์ (ประเทศไทย) บจก.แคเรียร์ (ประเทศไทย) การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)647/64

15,825.30 15,825.30 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2564

50 จัดซ้ืออะไหล่ลิฟต์เคร่ืองท่ี 1,6,7 จ านวน 3 เคร่ือง 186,215.31 186,215.31 เฉพาะเจาะจง บจก.โอทิส เอเลเวเทอร์ บจก.โอทิส เอเลเวเทอร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)648/64

186,215.31 186,215.31 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2564

51 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรืและการแพทย์ จ านวน 7 รายการ 76,874.00 76,874.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พี ซี แอล โฮลด้ิง บจก.พี ซี แอล โฮลด้ิง การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)649/64

76,874.00 76,874.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564

52 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรืและการแพทย์ จ านวน 4 รายการ 39,756.00 39,756.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โพสเฮลท์แคร์ บจก.โพสเฮลท์แคร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)650/64

39,756.00 39,756.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564

53 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรืและการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 20,868.75 20,868.75 เฉพาะเจาะจง บจก.รีโซลิค บจก.รีโซลิค การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)651/64



20,868.75 20,868.75 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564

54 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5 รายการ 14,308.00 14,308.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีดี โปรเซส บจก.ดีดี โปรเซส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)652/64

14,308.00 14,308.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564

55 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว - กระบอกเก็บกรวย 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ธนวรรณ อินเตอร์เทรด บจก.ธนวรรณ อินเตอร์เทรด การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)653/64

จ านวน 10 อัน 4,494.00 4,494.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564

56 จัดซ้ือขาแขวนทีวีติดผนัง จ านวน 2 ชุด 4,960.00 4,960.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีดี โปรเซส บจก.ดีดี โปรเซส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)654/64

4,960.00 4,960.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564

57 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 13,030.00 13,030.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีดี โปรเซส บจก.ดีดี โปรเซส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)655/64

13,030.00 13,030.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2564

58 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง -สีน้ ามันสีเขียว จ านวน 6 แกลลอน 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีดี โปรเซส บจก.ดีดี โปรเซส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)656/64

6,000.00 6,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2564

59 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - หลอด LED จ านวน 75 หลอด 16,725.00 16,725.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีดี โปรเซส บจก.ดีดี โปรเซส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)657/64

16,725.00 16,725.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2564

60 ซ้ือหมึกพิมพ์ชนิดสี จ านวน 1 ม้วน 6,206.00 6,206.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดาต้าโปนดักส์ ทอปปังฟอร์ม บจก.ดาต้าโปนดักส์ ทอปปังฟอร์ม การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)658/64

6,206.00 6,206.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2564

61 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา I-131 92,670.00 92,670.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โกลบอล เมดิเคิล บจก.โกลบอล เมดิเคิล การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)659/64

92,670.00 92,670.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2564

62 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา - IC-99m 11,340.00 11,430.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โกลบอล เมดิเคิล บจก.โกลบอล เมดิเคิล การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)660/64

11,340.00 11,340.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2564

63 จัดซ้ือเม็ดแร่อิริเดียม (Ir-192) 486,000.00 486,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พรีเมียร์ บิสซิเนส บจก.พรีเมียร์ บิสซิเนส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)661/64

486,000.00 486,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2564

64 จัดซ้ือออกซิเจนเหลว 16,294.81 16,294.81 เฉพาะเจาะจง บจก.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น บจก.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)662/64

16,294.81 16,294.81 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2564

65 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน บจก.ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)663/64

54,000.00 54,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2564

66 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์-คลอรีนน้ า 10% 14,445.00 14,445.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ธนวรรณ อินเตอร์เทรด บจก.ธนวรรณ อินเตอร์เทรด การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)664/64

14,445.00 14,445.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2564

67 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ - จ านวน 5 รายการ 75,890.00 75,890.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ป.เวชชูปกรณ์ หจก.ป.เวชชูปกรณ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)665/64



75,890.00 75,890.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2564

68 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ - IV Set จ านวน 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี บจก.บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)666/64

1,000 ช้ิน 84,000.00 84,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2564

69 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ - Prontg day 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)667/64

จ านวน 3 กล่อง 32,100.00 32,100.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2564

70 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ -ส าลีชุบแอลกอฮอล์ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)668/64

จ านวน 5,000 แผง 20,000.00 20,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2564

71 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 6 รายการ 56,480.00 56,480.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีดี โปรเซส บจก.ดีดี โปรเซส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)669/64

56,480.00 56,480.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2564

72 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ 8,121.30 8,121.30 เฉพาะเจาะจง บจก.ธนวรรณ อินเตอร์เทรด บจก.ธนวรรณ อินเตอร์เทรด การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)670/64

8,121.30 8,121.30 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2564

73 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว - สบู่เหลวล้างมือ จ านวน 19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โพสเฮลท์แคร์ บจก.โพสเฮลท์แคร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)671/64

60 แกลลอน 19,200.00 19,200.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2564

74 จัดซ้ือแก็สหุงต้ม จ านวน 9 ถัง 14,204.25 14,204.25 เฉพาะเจาะจง บจก.รังสิตอันดัสเทรียลแก็ส บจก.รังสิตอันดัสเทรียลแก็ส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)672/64

14,204.25 14,204.25 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2564

75 จัดซ้ือข้าวสาร ประจ าเดือน พ.ค.64 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการวิชาการเกาตร มูลนิธิชัยฯศูนย์บริการวิชาการเกาตร มูลนิธิชัยฯ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)673/64

23,000.00 23,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564

76 จัดซ้ืออาหารสดส าหรับผู้ป่วยใน ไข่ผักและผลไม้ 12,167.40 12,167.40 เฉพาะเจาะจง บจก.ประชารัฐรักสามัคคี บจก.ประชารัฐรักสามัคคี การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)674/64

12,167.40 12,167.40 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564

77 จัดซ้ืออาหารสดส าหรับผู้ป่วยใน ไข่ผักและผลไม้ 10,292.90 10,292.90 เฉพาะเจาะจง บจก.ประชารัฐรักสามัคคี บจก.ประชารัฐรักสามัคคี การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)675/64

10,292.90 10,292.90 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564

78 จัดซ้ืออาหารสดส าหรับผู้ป่วยใน ไข่ผักและผลไม้ 9,320.90 9,320.90 เฉพาะเจาะจง บจก.ประชารัฐรักสามัคคี บจก.ประชารัฐรักสามัคคี การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)676/64

9,320.90 9,320.90 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564

79 จัดซ้ืออาหารสดส าหรับผู้ป่วยใน ไข่ผักและผลไม้ 12,098.10 12,098.10 เฉพาะเจาะจง บจก.ประชารัฐรักสามัคคี บจก.ประชารัฐรักสามัคคี การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)677/64

12,098.10 12,098.10 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564

80 จัดซ้ืออาหารสดและอาหารแห้งส าหรับผู่ป่วยใน 10,550.00 10,550.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เจเอ็มไพร์ บจก.เจเอ็มไพร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)678/64

10,550.00 10,550.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564

81 จัดซ้ืออาหารสดและอาหารแห้งส าหรับผู่ป่วยใน 15,680.00 15,680.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เจเอ็มไพร์ บจก.เจเอ็มไพร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)679/64



15,680.00 15,680.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564

82 จัดซ้ืออาหารสดและอาหารแห้งส าหรับผู่ป่วยใน 8,115.00 8,115.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เจเอ็มไพร์ บจก.เจเอ็มไพร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)680/64

8,115.00 8,115.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564

83 จัดซ้ืออาหารสดและอาหารแห้งส าหรับผู่ป่วยใน 19,040.00 19,040.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เจเอ็มไพร์ บจก.เจเอ็มไพร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)681/64

19,040.00 19,040.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564

84 จัดซ้ืออาหารสดและอาหารแห้งส าหรับผู่ป่วยใน 7,425.00 7,425.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เจเอ็มไพร์ บจก.เจเอ็มไพร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)682/64

7,425.00 7,425.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564

85 จัดซ้ืออาหารสดและอาหารแห้งส าหรับผู่ป่วยใน 21,724.00 21,724.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เจเอ็มไพร์ บจก.เจเอ็มไพร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)683/64

21,724.00 21,724.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564

86 จัดซ้ืออาหารสดและอาหารแห้งส าหรับผู่ป่วยใน 8,765.00 8,765.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เจเอ็มไพร์ บจก.เจเอ็มไพร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)684/64

8,765.00 8,765.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564

87 จัดซ้ืออาหารสดและอาหารแห้งส าหรับผู่ป่วยใน 61,347.00 61,347.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เจเอ็มไพร์ บจก.เจเอ็มไพร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)685/64

61,347.00 61,347.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564

88 จัดซ้ือถังขยะ ขนาด 240 ลิตร จ านวน 10 ใบ 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ธนวรรณ อินเตอร์เทรด บจก.ธนวรรณ อินเตอร์เทรด การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)686/64

19,260.00 19,260.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2564

89 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ละการแพทย์ - Kangsiat 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แล็ปมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ บจก.แล็ปมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)687/64

16,000.00 16,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2564

90 จัดซ้ือรถเข็นขยะติดเช้ือ จ านวน 2 คัน 52,430.00 52,430.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอสอาร์เอส แม็กพลัส บจก.เอสอาร์เอส แม็กพลัส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)688/94

52,430.00 52,430.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2564

91 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 5 รายการ 103,300.00 103,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กรีน เอ็ม ดี หจก.กรีน เอ็ม ดี การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)689/64

103,300.00 103,300.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2564

92 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซีเอสเค ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสบจก.ซีเอสเค ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)690/64

99,000.00 99,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2564

93 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ - ชุดสายสวน 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย บจก.ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)691/64

กระเพาะอาหาร 84,000.00 84,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2564

94 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ -แผ่นวัดน้ าตาลในเลือด 17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)692/64

17,120.00 17,120.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2564

95 จัดซ้ือกระบอกฉีดสารทึบรังสี 94,000.00 94,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไฮ-เรส อิมเมจจ้ิง บจก.ไฮ-เรส อิมเมจจ้ิง การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)693/64



94,000.00 94,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564

96 จัดซ้ือสารทึบรังสี จ านวน 2 รายการ 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไบโอจีนีเทค บจก.ไบโอจีนีเทค การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)694/64

21,000.00 21,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564

97 จัดซ้ือสารเภสัชรังสี จ านวน 4 รายการ 53,232.50 53,232.50 เฉพาะเจาะจง สทน. สทน. การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)695/64

53,232.50 53,232.50 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564

98 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา I-131 84,645.00 84,645.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โกลบอล เมดิเคิล บจก.โกลบอล เมดิเคิล การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)696/64

84,645.00 84,645.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564

99 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ -N95 117,700.00 117,700.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)697/64

117,700.00 117,700.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2564

100 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 26,390.00 26,390.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีดี โปรเซส บจก.ดีดี โปรเซส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)698/64

26,390.00 26,390.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2564

101 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 18 รายการ 14,941.48 14,941.48 เฉพาะเจาะจง หจก.ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส หจก.ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)699/64

14,941.48 14,941.48 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2564

102 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน-ฉากก้ันพร้อมอุปกรณ์ส าหรับใช้บริการ 100,259.00 100,259.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เซนทรัลเฟอร์นิเจอร์ บจก.เซนทรัลเฟอร์นิเจอร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)700/64

ผู้ป่วย 100,259.00 100,259.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564

103 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร-ก้อนเช้ือเห็ด จ านวน 2,500 ก้อน 17,250.00 17,250.00 เฉพาะเจาะจง ฟาร์ม เห็ดของพ่อ ฟาร์ม เห็ดของพ่อ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)701/64

17,250.00 17,250.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564

104 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 11 รายการ 22,791.00 22,791.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ธนวรรณ อินเตอร์เทรด บจก.ธนวรรณ อินเตอร์เทรด การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)702/64

22,791.00 22,791.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564

105 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 15 รายการ 34,068.80 34,068.80 เฉพาะเจาะจง บจก.ธนวรรณ อินเตอร์เทรด บจก.ธนวรรณ อินเตอร์เทรด การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)703/64

34,068.80 34,068.80 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564

106 จัดซ้ือขาต้ังทีวีล้อเล่ือน จ านวน 2 ชุด 19,560.00 19,560.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีดี โปรเซส บจก.ดีดี โปรเซส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)704/64

19,560.00 19,560.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564

107 จ้างย้ายสถานีระบบท่อลมรับ-ส่งส่ิงส่งตรวจยา 37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ธเนศพัฒนา บจก.ธเนศพัฒนา การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (จ)082/64

37,450.00 37,450.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 3 พฤษภาคม 2564

108 จ้างซ่อมเคร่ืองอบผ้าหมายเลขครุภัณฑ์ 3510-001-0001 68,480.00 68,480.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.ที.เค.อินเตอร์ เซอร์วิส หจก.ที.ที.เค.อินเตอร์ เซอร์วิส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (จ)083/64

มวธ. 001/62 จ านวน 1 งาน 68,480.00 68,480.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 3 พฤษภาคม 2564

109 จ้างซ่อมเคร่ืองซักผ้าหมายเลขครุภัณฑ์ 3510-003-0001 40,660.00 40,660.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.ที.เค.อินเตอร์ เซอร์วิส หจก.ที.ที.เค.อินเตอร์ เซอร์วิส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (จ)084/64



40,660.00 40,660.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 3 พฤษภาคม 2564

110 จ้างผลิตสต๊ิกเกอร์ฉลากยาขนาด 9x7 จ านวน 1,000,000 200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แพลทติน่ัม อินเตอร์ พร้ิน บจก.แพลทติน่ัม อินเตอร์ พร้ิน การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (จ)085/64

ดวง 200,000.00 200,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 5 พฤษภาคม 2564

111 จ้างท าตรายาง จ านวน 22 อัน 8,190.00 8,190.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีดี โปรเซส บจก.ดีดี โปรเซส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (จ)086/64

8,190.00 8,190.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2564

112 จ้างเหมาท าเคร่ืองผ้า 448,940.97 448,940.97 เฉพาะเจาะจง บจก.ริช เมดิคอล แอนด์ ซัพพลาย บจก.ริช เมดิคอล แอนด์ ซัพพลาย การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (จ)087/64

448,940.97 448,940.97 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2564

113 จ้างเหมาปรับปรุงหอผู้ป่วยช้ัน 4 จ านวน 1 งาน 626,780.00 626,780.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.การโยธา หจก.ส.การโยธา การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (จ)088/64

626,780.00 626,780.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564

114 จ้างเหมาเปล่ียนอะไหล่ DROP OUT FUSE แรงสูง 15,729.00 15,729.00 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (จ)089/64

15,729.00 15,729.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564

115 จ้างเหมาเคล่ือนย้ายและติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทศพักต์ แอร์เซอร์วิส ร้านทศพักต์ แอร์เซอร์วิส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (จ)090/64

9,000.00 9,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564

116 จ้างเหมาเคล่ือนย้ายและติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทศพักต์ แอร์เซอร์วิส ร้านทศพักต์ แอร์เซอร์วิส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (จ)091/64

9,600.00 9,600.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564

117 จ้างเหมาปรับปรุงหอผู้ป่วยช้ัน 5 จ านวน 1 งาน 235,600.00 235,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.การโยธา หจก.ส.การโยธา การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (จ)092/64

235,600.00 235,600.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2564

118 จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการแลปนอก ก.พ. 155,285.00 155,285.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เนช่ันแนล เฮลแคร์ บจก.เนช่ันแนล เฮลแคร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (จ)093/64

155,285.00 155,285.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2564

119 จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการแลปนอก มี.ค. 253,510.00 253,510.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เนช่ันแนล เฮลแคร์ บจก.เนช่ันแนล เฮลแคร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (จ)094/64

253,510.00 253,510.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2564

120 จ้างเหมาตรวจวิเคราห์วิจัย - เร่ือง การศึกษาปริมาณรังสี ฯ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชกร พันธวงค์ นางสาวกชกร พันธวงค์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (จ)095/64

3,000.00 3,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564

121 จ้างเหมาพิมรายงานวิจัย - เร่ือง การศึกษาปริมาณรังสี ฯ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิลปัทม์ เม่นข า นางสาวนิลปัทม์ เม่นข า การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (จ)096/64

1,000.00 1,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564

122 จ้างเหมาตีพิมเผยแพร่ผลงาน - เร่ือง การศึกษาปริมาณรังสี ฯ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชกร พันธวงค์ นางสาวกชกร พันธวงค์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (จ)097/64

6,000.00 6,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564

123 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร - เร่ือง การศึกษาปริมาณรังสี ฯ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิลปัทม์ เม่นข า นางสาวนิลปัทม์ เม่นข า การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (จ)098/64



จ านวน 2,000 แผ่น 1,000.00 1,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564

124 จ้างเหมาจัดท ารูปเล่ม - เร่ือง การศึกษาปริมาณรังสี ฯ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิลปัทม์ เม่นข า นางสาวนิลปัทม์ เม่นข า การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (จ)099/64

จ านวน 10 เล่ม 5,000.00 5,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564

125 จ้างเหมาโปสเตอร์ส าหรับน าเสนอผลงาน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชกร พันธวงค์ นางสาวกชกร พันธวงค์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (จ)100/64

เร่ือง การศึกษาปริมาณรังสี ฯ 3,000.00 3,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564

126 จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนบริเวณหอผู้ป่วย 29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แคเรียร์ (ประเทศไทย) บจก.แคเรียร์ (ประเทศไทย) การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (จ)101/64

พิเศษช้ัน 7 29,960.00 29,960.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2564

127 จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการแลปนอก เม.ย. 223,720.00 223,720.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เนช่ันแนล เฮลแคร์ บจก.เนช่ันแนล เฮลแคร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (จ)102/64

223,720.00 223,720.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2564

128 จ้างซ่อมเคร่ืองซักผ้าหมายเลขครุภัณฑ์ 3510-003-0001 40,660.00 40,660.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.ที.เค.อินเตอร์ เซอร์วิส หจก.ที.ที.เค.อินเตอร์ เซอร์วิส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (จ)103/64

มวธ.007 40,660.00 40,660.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564

129 จ้างซ่อมเคร่ืองซักผ้าหมายเลขครุภัณฑ์ 3510-003-0001 20,330.00 20,330.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.ที.เค.อินเตอร์ เซอร์วิส หจก.ที.ที.เค.อินเตอร์ เซอร์วิส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (จ)104/64

มวธ.006 20,330.00 20,330.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564

130 จ้างเหมาเคล่ือนย้ายและติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 16,750.00 16,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทศพักต์ แอร์เซอร์วิส ร้านทศพักต์ แอร์เซอร์วิส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (จ)105/64

16,750.00 16,750.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564


