
แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ืออาหารสดส าหรับผู้ป่วยใน ไข่ ผักและผลไม้ 11,714.90 11,714.90 เฉพาะเจาะจง บจก.ประชารัฐ รักสามัคคี บจก.ประชารัฐ รักสามัคคี การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)883/64

11,714.90 11,714.90 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2564

2 จัดซ้ืออาหารสดส าหรับผู้ป่วยใน ไข่ ผักและผลไม้ 11,749.40 11,749.40 เฉพาะเจาะจง บจก.ประชารัฐ รักสามัคคี บจก.ประชารัฐ รักสามัคคี การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)884/64

11,749.40 11,749.40 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2564

3 จัดซ้ืออาหารสดและอาหารแห้งส าหรับผู้ป่วยใน ฯ 11,860.30 11,860.30 เฉพาะเจาะจง บจก.เจ เอ็มไพร์ บจก.เจ เอ็มไพร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)885/64

11,860.30 11,860.30 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2564

4 จัดซ้ืออาหารสดและอาหารแห้งส าหรับผู้ป่วยใน ฯ 21,811.00 21,811.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เจ เอ็มไพร์ บจก.เจ เอ็มไพร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)886/64

21,811.00 21,811.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2564

5 จัดซ้ืออาหารสดและอาหารแห้งส าหรับผู้ป่วยใน ฯ 11,500.30 11,500.30 เฉพาะเจาะจง บจก.เจ เอ็มไพร์ บจก.เจ เอ็มไพร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)887/64

11,500.30 11,500.30 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2564

6 จัดซ้ืออาหารสดและอาหารแห้งส าหรับผู้ป่วยใน ฯ 16,736.00 16,736.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เจ เอ็มไพร์ บจก.เจ เอ็มไพร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)888/64

16,736.00 16,736.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2564

7 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 23,200.00 23,200.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)889/64

23,200.00 23,200.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2564

8 จัดซ้ือใบมีดตัดช้ินเน้ือ MX35 จ านวน 2 กล่อง 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)890/64

7,000.00 7,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2564

9 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ - Panbio Covid 241,000.00 241,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.คิวไบโอซายด์ บจก.คิวไบโอซายด์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)891/64

241,000.00 241,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2564

10 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน 50 กล่อง 350,000.00 350,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เฮลท์แคร์โซลูช่ัน เซอร์วิส บจก.เฮลท์แคร์โซลูช่ัน เซอร์วิส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)892/64

350,000.00 350,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2564

11 จัดซ้ือสารกัมมันตรังสี 99-m Gennator 213,500.00 213,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไบโอจีนีเทค บจก.ไบโอจีนีเทค การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)893/64

213,500.00 213,500.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

วันท่ี 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



12 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา I-131 88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โกลบอล เมดิเคิล บจก.โกลบอล เมดิเคิล การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)894/64

88,275.00 88,275.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2564

13 จัดซ้ือ Swing Auto door พร้อมติดต้ัง 105,930.00 105,930.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอเอสดี ออโต้ บจก.เอเอสดี ออโต้ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)895/64

105,930.00 105,930.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2564

14 จัดซ้ือคอรีนน้ า 10%  จ านวน 100 ถัง 48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ธนวรรณ อินเตอรืเทรด บจก.ธนวรรณ อินเตอรืเทรด การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)896/64

48,150.00 48,150.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2564

15 จัดซ้ือขวดน้ าให้ความช้ืนส าหรับให้ออกวิเจน 30 กล่อง 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)897/64

60,000.00 60,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2564

16 จัดซ้ือปรอทวัดไข้ดิจิตอล จ านวน 14 อัน 3,145.80 3,145.80 เฉพาะเจาะจง หจก.ไมโครซัมเอ็นเตอร์ไพร์ส หจก.ไมโครซัมเอ็นเตอร์ไพร์ส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)898/64

3,145.80 3,145.80 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2564

17 จัดซ้ือ Syring 1cc with Needle No.30 1 กล่อง 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แปซิฟิค เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์)บจก.แปซิฟิค เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)899/64

2,000.00 2,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2564

18 จัดซ้ือท่ีตรวจัดน้ าตาลในเลือด จ านวน 50 กล่อง 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)900/64

21,400.00 21,400.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2564

19 จัดว้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ 3,756.00 3,756.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีดี โปรเซส บจก.ดีดี โปรเซส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)901/64

3,756.00 3,756.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2564

20 จัดซ้ือวัสดุง่รบ้านงานครัว จ านวน 5 รายการ 17,900.00 17,900.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีดี โปรเซส บจก.ดีดี โปรเซส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)902/64

17,900.00 17,900.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2564

21 จัดซ้ือสารเภสัชรังสี TC-99m  MAA 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โกลบอล เมดิเคิล บจก.โกลบอล เมดิเคิล การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)903/64

2,000.00 2,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2564

22 จัดซ้ือออกซิเจนเหลว 21,834.10 21,834.10 เฉพาะเจาะจง บจก.ธนบุรีอ๊อกซิเยน บจก.ธนบุรีอ๊อกซิเยน การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)904/64

21,834.10 21,834.10 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2564

23 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 9 รายการ 46,900.00 46,900.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีดี โปรเซส บจก.ดีดี โปรเซส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)905/64

46,900.00 46,900.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2564

24 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เซนทรัล เฟอร์นิเจอร์ บจก.เซนทรัล เฟอร์นิเจอร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)906/64

37,450.00 37,450.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2564

25 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว - ตาข่ายสแลนสีเขียว 2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ธนวรรณ อินเตอรืเทรด บจก.ธนวรรณ อินเตอรืเทรด การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)907/64

2,675.00 2,675.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2564



26 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-ตลับใส่ช้ินเน้ือ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ บจก.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)908/64

5,000.00 5,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2564

27 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 9,533.70 9,533.70 เฉพาะเจาะจง บจก.ธนวรรณ อินเตอร์เทรด บจก.ธนวรรณ อินเตอร์เทรด การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)909/64

9,533.70 9,533.70 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2564

28 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-เส้ือISOLATION GOWN 187,250.00 187,250.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซินโด ไคเซ็น บจก.ซินโด ไคเซ็น การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)910/64

จ านวน 5000 ช้ิน 187,250.00 187,250.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2564

29 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 14 รายการ 13,725.96 13,725.96 เฉพาะเจาะจง บจก.ธนวรรณ อินเตอร์เทรด บจก.ธนวรรณ อินเตอร์เทรด การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)911/64

13,725.96 13,725.96 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2564

30 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 11,332.00 11,332.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีดี โปรเซส บจก.ดีดี โปรเซส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)912/64

11,332.00 11,332.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2564

31 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 4,470.00 4,470.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีดี โปรเซส บจก.ดีดี โปรเซส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)913/64

4,470.00 4,470.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2564

32 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน  2 รายการ 114,490.00 114,490.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไมโครซัมเอ็นเตอร์ไพร์ส หจก.ไมโครซัมเอ็นเตอร์ไพร์ส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)914/64

114,490.00 114,490.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2564

33 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน  3 รายการ 91,057.00 91,057.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไมโครซัมเอ็นเตอร์ไพร์ส หจก.ไมโครซัมเอ็นเตอร์ไพร์ส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)915/64

91,057.00 91,057.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2564

34 จัดซ้ืออะไหล่ของกล้องจุลทรรศน์ 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สเปชเมด บจก.สเปชเมด การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)916/64

8,560.00 8,560.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2564

35 จัดซ้ือสารเภสัชรังสี MDP Kit 52,650.00 52,650.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไบโอจีนีเทค บจก.ไบโอจีนีเทค การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)917/64

52,650.00 52,650.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2564

36 จัดซ้ือ Pohech PBC 52,965.00 82,965.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไบโอจีนีเทค บจก.ไบโอจีนีเทค การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)918/64

52,965.00 52,965.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2564

37 จัดซ้ือสารเภสัชรังสี MIBI 62,274.00 62,274.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไบโอจีนีเทค บจก.ไบโอจีนีเทค การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)919/64

62,274.00 62,274.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2564

38 จัดซ้ือสารเภสัชรังสี 99 m Generator 298,900.00 298,900.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โกลบอล เมดิเคิล บจก.โกลบอล เมดิเคิล การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)920/64

298,900.00 298,900.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2564

39 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา I-131 40,125.00 40,125.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โกลบอล เมดิเคิล บจก.โกลบอล เมดิเคิล การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)921/64



40,125.00 40,125.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2564

40 จัดซ้ือแก๊สอ๊อกซิเจน จ านวน 2 รายการ 5,906.40 5,906.40 เฉพาะเจาะจง บจก.รังสิตอินดัสเทรียล บจก.รังสิตอินดัสเทรียล การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)922/64

5,906.40 5,906.40 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2564

41 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 9 รายการ 46,760.00 46,760.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ป.เวชชุปกรณ์ หจก.ป.เวชชุปกรณ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)923/64

46,760.00 46,760.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2564

42 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 6 รายการ 45,100.00 45,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กรีน เอ็ม ดี หจก.กรีน เอ็ม ดี การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)924/64

45,100.00 45,100.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2564

43 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 3 รายกร 52,000.00 52,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เทคโนเมดิเคิล บจก.เทคโนเมดิเคิล การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)925/64

52,000.00 52,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2564

44 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 3 รายกร 31,244.00 31,244.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)926/64

31,244.00 31,244.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2564

45 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 2 รายการ 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เมไทย เมดิเคิล บจก.เมไทย เมดิเคิล การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)927/64

7,200.00 7,200.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2564

46 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - พลาสเตอร์แบบใส 5,650.00 5,650.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีดี โปรเซส บจก.ดีดี โปรเซส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)928/64

จ านวน 50 กล่อง 5,650.00 5,650.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2564

47 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - เส้ือป้องกันสารเคมี 78,800.00 78,800.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซีเอชเค ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส บจก.ซีเอชเค ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)929/64

จ านวน 400 ช้ิน 78,800.00 78,800.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2564

48 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - ยางรัดริดสีดวงทวาร 2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไซบอร์ก บจก.ไซบอร์ก การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)930/64

2,550.00 2,550.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2564

49 จัดซ้ืออาหารสดส าหรับผู้ป่วยใน ไข่ ผักและผลไม้ 11,415.60 11,415.60 เฉพาะเจาะจง บจก.ประชารัฐ รักสามัคคี บจก.ประชารัฐ รักสามัคคี การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)931/64

11,415.60 11,415.60 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2564

50 จัดซ้ืออาหารสดส าหรับผู้ป่วยใน ไข่ ผักและผลไม้ 12,272.50 12,272.50 เฉพาะเจาะจง บจก.ประชารัฐ รักสามัคคี บจก.ประชารัฐ รักสามัคคี การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)932/64

12,272.50 12,272.50 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2564

51 จัดซ้ืออาหารสดและอาหารแห้งส าหรับผู้ป่วยใน 9,085.00 9,085.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เจ เอ็มไพร์ บจก.เจ เอ็มไพร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)933/64

9,085.00 9,085.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2564

52 จัดซ้ืออาหารสดและอาหารแห้งส าหรับผู้ป่วยใน 15,760.00 15,760.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เจ เอ็มไพร์ บจก.เจ เอ็มไพร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)934/64

15,760.00 15,760.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2564



53 จัดซ้ืออาหารสดและอาหารแห้งส าหรับผู้ป่วยใน 10,295.00 10,295.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เจ เอ็มไพร์ บจก.เจ เอ็มไพร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)935/64

10,295.00 10,295.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2564

54 จัดซ้ืออาหารสดและอาหารแห้งส าหรับผู้ป่วยใน 10,614.00 10,614.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เจ เอ็มไพร์ บจก.เจ เอ็มไพร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)936/64

10,614.00 10,614.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2564

55 จัดซ้ือ HUMASIS Covid-19 Ag 40 กล่อง 240,750.00 240,750.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซิลลิค ฟาร์มา บจก.ซิลลิค ฟาร์มา การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)937/64

240,750.00 240,750.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2564

56 จัดซ้ือ I-131 Gapsule Iret ment 31-50 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โกลบอล เมดิเคิล บจก.โกลบอล เมดิเคิล การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)938/64

3,500.00 3,500.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2564

57 จัดซ้ือ Cormay Urine Stnips 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เคโมไซเอนซ์ บจก.เคโมไซเอนซ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)939/64

5,350.00 5,350.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2564

58 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 รายการ 47,200.00 47,200.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ บจก.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)940/64

47,200.00 47,200.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2564

59 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 ขนาด80แกรม 44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ ฯ บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ ฯ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)941/64

44,000.00 44,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2564

60 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10 รายการ 29,216.35 29,216.35 เฉพาะเจาะจง หจก.ไมโครซัมเอ็นเตอร์ไพร์ส หจก.ไมโครซัมเอ็นเตอร์ไพร์ส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)942/64

29,216.35 29,216.35 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

61 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5 รายการ 55,640.00 55,640.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บี แอนดื บี อินเตอร์แพ็ค บจก.บี แอนดื บี อินเตอร์แพ็ค การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)943/64

55,640.00 55,640.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

62 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 4 รายการ 44,458.50 44,458.50 เฉพาะเจาะจง บจก.รัตนโชติกิจ บจก.รัตนโชติกิจ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)944/64

44,458.50 44,458.50 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

63 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 40,120.00 40,120.00 เฉพาะเจาะจงหจก.พลภัณฑ์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสหจก.พลภัณฑ์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)945/64

40,120.00 40,120.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

64 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ 82,000.00 82,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีดี โปรเซส บจก.ดีดี โปรเซส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)946/64

82,000.00 82,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

65 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 15 รายการ 18,248.85 18,248.85 เฉพาะเจาะจง หจก.โปรออฟฟิศ เอ็นเตอร์ไพร์ส หจก.โปรออฟฟิศ เอ็นเตอร์ไพร์ส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)947/64

18,248.85 18,248.85 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

66 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน - พลาสติกใสหนา 5 ม้วน 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีดี โปรเซส บจก.ดีดี โปรเซส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)948/64



3,500.00 3,500.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

67 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว - กระปุกพลาสติก 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เบทเทอร์ แพ็คพลัส บจก.เบทเทอร์ แพ็คพลัส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)949/64

5,700.00 5,700.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

68 จัดซ้ือสารเภสัชรังสี 3 รายการ 71,155.00 71,155.00 เฉพาะเจาะจง สทน. สทน. การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)950/64

71,155.00 71,155.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2564

69 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา I-131 40,125.00 40,125.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โกลบอล เมดิเคิล บจก.โกลบอล เมดิเคิล การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)951/64

40,125.00 40,125.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2564

70 จัดซ้ือน้ ายาเคมีคลินิก 78,945.50 78,945.50 เฉพาะเจาะจง บจก.พี.ซี.แอล.โฮลด้ิง บจก.พี.ซี.แอล.โฮลด้ิง การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)952/64

78,945.50 78,945.50 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2564

71 จัดซ้ือแก๊สอออซิเจน 2 รายการ 14,124.00 14,124.00 เฉพาะเจาะจง บจก.รังสิตอินดัสเทรียส บจก.รังสิตอินดัสเทรียส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)953/64

14,124.00 14,124.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2564

72 จัดซ้ือแก๊สอออซิเจน 2 รายการ 14,124.00 14,124.00 เฉพาะเจาะจง บจก.รังสิตอินดัสเทรียส บจก.รังสิตอินดัสเทรียส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)954/64

14,124.00 14,124.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2564

73 จัดซ้ือแก๊สหุงต้ม 7 ถัง 11,047.75 11,047.75 เฉพาะเจาะจง บจก.รังสิตอินดัสเทรียส บจก.รังสิตอินดัสเทรียส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)955/64

11,047.75 11,047.75 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2564

74 จัดซ้ือแก๊สหุงต้ม 7 ถัง 11,047.75 11,047.75 เฉพาะเจาะจง บจก.รังสิตอินดัสเทรียส บจก.รังสิตอินดัสเทรียส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)956/64

11,047.75 11,047.75 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2564

75 จัดซ้ือแก๊สไนตรัสออกไซต์ 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บจก.รังสิตอินดัสเทรียส บจก.รังสิตอินดัสเทรียส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)957/64

7,490.00 7,490.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2564

76 จัดซ้ือชุดปรับอัตรา รุ่น AIROZ 152,000.00 152,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไพส์ซีสเมดิคอล บจก.ไพส์ซีสเมดิคอล การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)958/64

152,000.00 152,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2564

77 จัดซ้ือชุดปรับอัตรา รุ่น Yuwell HF.75 76,000.00 76,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เมดิทอป บจก.เมดิทอป การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)959/64

76,000.00 76,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2564

78 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - Incentive 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บางใหญ่อุปกรณ์การแพทย์ บจก.บางใหญ่อุปกรณ์การแพทย์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)960/64

6,000.00 6,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2564

79 จัดซ้ือออกซิเจนเหลว 10,293.01 10,293.01 เฉพาะเจาะจง บจก.ธนบุรีอ๊อกซิเยน บจก.ธนบุรีอ๊อกซิเยน การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)961/64

10,293.01 10,293.01 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2564



80 จัดซ้ืออาหารสดส าหรับผู้ป่วยใน ไข่ ผักและผลไม้ 32,037.00 32,037.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ประชารัฐ รักสามัคคี บจก.ประชารัฐ รักสามัคคี การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)962/64

32,037.00 32,037.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2564

81 จัดซ้ืออาหารสดส าหรับผู้ป่วยใน ไข่ ผักและผลไม้ 27,811.50 7,811.50 เฉพาะเจาะจง บจก.ประชารัฐ รักสามัคคี บจก.ประชารัฐ รักสามัคคี การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)963/64

27,811.50 27,811.50 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2564

82 จัดซ้ืออาหารสดส าหรับผู้ป่วยใน ไข่ ผักและผลไม้ 31,175.00 31,175.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ประชารัฐ รักสามัคคี บจก.ประชารัฐ รักสามัคคี การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)964/64

31,175.00 31,175.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2564

83 จัดซ้ืออาหารสดส าหรับผู้ป่วยใน ไข่ ผักและผลไม้ 29,752.00 29,752.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ประชารัฐ รักสามัคคี บจก.ประชารัฐ รักสามัคคี การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)965/64

29,752.00 29,752.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2564

84 จัดซ้ืออาหารสดส าหรับผู้ป่วยใน ไข่ ผักและผลไม้ 32,004.00 32,004.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ประชารัฐ รักสามัคคี บจก.ประชารัฐ รักสามัคคี การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)966/64

32,004.00 32,004.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2564

85 จัดซ้ืออาหารสดและอาหารแห้งส าหรับผู้ป่วยใน 22,062.95 22,062.95 เฉพาะเจาะจง บจก.เจ เอ็มไพร์ บจก.เจ เอ็มไพร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)967/64

22,062.95 22,062.95 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2564

86 จัดซ้ืออาหารสดและอาหารแห้งส าหรับผู้ป่วยใน 23,543.00 23,543.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เจ เอ็มไพร์ บจก.เจ เอ็มไพร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)968/64

23,543.00 23,543.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2564

87 จัดซ้ืออาหารสดและอาหารแห้งส าหรับผู้ป่วยใน 23,060.00 23,060.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เจ เอ็มไพร์ บจก.เจ เอ็มไพร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)969/64

23,060.00 23,060.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2564

88 จัดซ้ืออาหารสดและอาหารแห้งส าหรับผู้ป่วยใน 37,141.00 37,141.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เจ เอ็มไพร์ บจก.เจ เอ็มไพร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)970/64

37,141.00 37,141.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2564

89 จัดซ้ืออาหารสดและอาหารแห้งส าหรับผู้ป่วยใน 19,582.95 19,582.95 เฉพาะเจาะจง บจก.เจ เอ็มไพร์ บจก.เจ เอ็มไพร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)971/64

19,582.95 19,582.95 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2564

90 จัดซ้ืออาหารสดและอาหารแห้งส าหรับผู้ป่วยใน 28,111.00 28,111.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เจ เอ็มไพร์ บจก.เจ เอ็มไพร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)972/64

28,111.00 28,111.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2564

91 จัดซ้ืออาหารสดและอาหารแห้งส าหรับผู้ป่วยใน 21,990.00 21,990.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เจ เอ็มไพร์ บจก.เจ เอ็มไพร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)973/64

21,990.00 21,990.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2564

92 จัดซ้ืออาหารสดและอาหารแห้งส าหรับผู้ป่วยใน 30,266.00 30,266.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เจ เอ็มไพร์ บจก.เจ เอ็มไพร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)974/64

30,266.00 30,266.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2564

93 จัดซ้ืออาหารสดและอาหารแห้งส าหรับผู้ป่วยใน 22,352.95 22,352.95 เฉพาะเจาะจง บจก.เจ เอ็มไพร์ บจก.เจ เอ็มไพร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)975/64



22,352.95 22,352.95 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2564

94 จัดซ้ืออาหารสดและอาหารแห้งส าหรับผู้ป่วยใน 1,478.12 1,478.12 เฉพาะเจาะจง บจก.เจ เอ็มไพร์ บจก.เจ เอ็มไพร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)976/64

1,478.12 1,478.12 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2564

95 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  จ านวน 8 รายการ 83,425.00 83,425.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ป.เวชชุปกรณ์ หจก.ป.เวชชุปกรณ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)977/64

83,425.00 83,425.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2564

96 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  จ านวน 5 รายการ 70,650.00 70,650.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กรีน เอ็ม ดี หจก.กรีน เอ็ม ดี การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)978/64

70,650.00 70,650.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2564

97 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  จ านวน 4 รายการ 39,504.00 39,504.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โพสเฮลท์แคร์ บจก.โพสเฮลท์แคร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)979/64

39,504.00 39,504.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2564

98 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  จ านวน 4 รายการ 6,746.35 6,746.35 เฉพาะเจาะจง บจก.เจ เอส วิช่ัน บจก.เจ เอส วิช่ัน การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)980/64

6,746.35 6,746.35 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2564

99 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  จ านวน 3 รายการ 64,028.80 64,028.80 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)981/64

64,028.80 64,028.80 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2564

100 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - วาสลีนขาว 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีดี โปรเซส บจก.ดีดี โปรเซส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)982/64

3,900.00 3,900.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2564

101 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - ธอทแอรืโรล 3 ม้วน 10,695.00 10,695.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บอร์เนียว เมดิคัล บจก.บอร์เนียว เมดิคัล การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)983/64

10,695.00 10,695.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2564

102 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - น้ ายาแช่ฆ่าเช้ือ 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แอดวานซ์ สเตอร์ไลเซซ่ัน ฯ บจก.แอดวานซ์ สเตอร์ไลเซซ่ัน ฯ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)984/64

จ านวน 20 แกลลอน 32,100.00 32,100.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2564

103 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - เคร่ืองวัดออกซิเจนปลายน้ิว14,766.00 14,766.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โปรออฟฟิศ เอ็นเตอร์ไพร์ส หจก.โปรออฟฟิศ เอ็นเตอร์ไพร์ส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)985/64

14,766.00 14,766.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2564

104 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ 36,808.00 36,808.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อินโนโว เทรดด้ิง บจก.อินโนโว เทรดด้ิง การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)986/64

36,808.00 36,808.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2564

105 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ - หมึกริบบอน 50 ม้วน 14,445.00 14,445.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไบนารี เทค บจก.ไบนารี เทค การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)987/64

14,445.00 14,445.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2564

106 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว - ถุงกระดาษ 30,000 ถุง 101,115.00 101,115.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอเชีย เปเปอร์ แบค บจก.เอเชีย เปเปอร์ แบค การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)988/64

101,115.00 101,115.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2564



107 จัดซ้ือออกซิเจนเหลว 12,509.63 12,509.63 เฉพาะเจาะจง บจก.ธนบุรีอ๊อกซิเยน บจก.ธนบุรีอ๊อกซิเยน การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)989/64

12,509.63 12,509.63 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2564

108 จัดซ้ือสารเภสัชรังสี Unit Dose 5,670.00 5,670.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โกลบอล เมดิเคิล บจก.โกลบอล เมดิเคิล การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)990/64

5,670.00 5,670.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2564

109 จัดซ้ือน้ ายาโลหิตวิทยา 43,586.00 43,586.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พี.ซี.แอล.โฮลด้ิง บจก.พี.ซี.แอล.โฮลด้ิง การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)991/64

43,586.00 43,586.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2564

110 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา I-131 88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โกลบอล เมดิเคิล บจก.โกลบอล เมดิเคิล การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)992/64

88,275.00 88,275.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2564

111 จัดซ้ือสารเภสัชรังสี 99 m Unit Dose 5,670.00 5,670.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โกลบอล เมดิเคิล บจก.โกลบอล เมดิเคิล การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)993/64

5,670.00 5,670.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2564

112 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  จ านวน 3 รายการ 58,200.00 58,200.00 เฉพาะเจาะจง บจก.น าวิวัฒน์การช่าง (1992) บจก.น าวิวัฒน์การช่าง (1992) การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)994/64

58,200.00 58,200.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2564

113 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 12 รากยาร 37,218.00 37,218.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีดี โปรเซส บจก.ดีดี โปรเซส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)995/64

37,218.00 37,218.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2564

114 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 11 รากยาร 5,527,085.00 55,270.85 เฉพาะเจาะจง หจก.ไมโครซัมเอ็นเตอร์ไพร์ส หจก.ไมโครซัมเอ็นเตอร์ไพร์ส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)996/64

55,270.85 55,270.85 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2564

115 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 8 รายการ 26,080.00 26,080.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีดี โปรเซส บจก.ดีดี โปรเซส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)997/64

26,080.00 26,080.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2564

116 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 23,390.00 23,390.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีดี โปรเซส บจก.ดีดี โปรเซส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)998/64

23,390.00 23,390.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2564

117 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 4,654.50 4,654.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ไมโครซัมเอ็นเตอร์ไพร์ส หจก.ไมโครซัมเอ็นเตอร์ไพร์ส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)999/64

4,654.50 4,654.50 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2564

118 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 16,317.50 16,317.50 เฉพาะเจาะจง บจก.ธนวรรณ อินเตอร์เทรด บจก.ธนวรรณ อินเตอร์เทรด การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)1000/64

16,317.50 16,317.50 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2564

119 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  จ านวน 2 รายการ 168,000.00 168,000.00 เฉพาะเจาะจงบจก.ซีเอชเค ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสบจก.ซีเอชเค ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)1001/64

168,000.00 168,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2564

120 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  - MASK N95 235,400.00 235,400.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)1002/64



จ านวน 20 กล่อง 235,400.00 235,400.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2564

121 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  -หน้ากากกันสาร 15,200.00 15,200.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไพบูลย์ผล ซัพพลาย บจก.ไพบูลย์ผล ซัพพลาย การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)1003/64

จ านวน 40 กล่อง 15,200.00 15,200.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2564

122 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา I-131 44,520.00 44,520.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โกลบอล เมดิเคิล บจก.โกลบอล เมดิเคิล การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)1004/64

44,520.00 44,520.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2564

123 จัดซ้ืออาหารสดส าหรับผู้ป่วยใน ไข่ ผักและผลไม้ 302,800.00 302,800.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ประชารัฐ รักสามัคคี บจก.ประชารัฐ รักสามัคคี การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)1005/64

302,800.00 302,800.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2564

124 จัดซ้ืออาหารสดและอาหารแห้งส าหรับผู้ป่วยใน ฯ 203,420.00 203,420.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เจเอ็มไพร์ บจก.เจเอ็มไพร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)1006/64

203,420.00 203,420.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2564

125 จัดซ้ืออาหารสดและอาหารแห้งส าหรับผู้ป่วยใน ฯ 176,750.00 176,750.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เจเอ็มไพร์ บจก.เจเอ็มไพร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)1007/64

176,750.00 176,750.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2564

126 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  จ านวน 3 กล่อง 22,160.00 22,160.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ บจก.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)1008/64

22,160.00 22,160.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2564

127 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  - ถุงข้าวโพด จ านวน 133,750.00 133,750.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซิลลิค ฟาร์มา บจก.ซิลลิค ฟาร์มา การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)1009/2564

5,000 ใบ 133,750.00 133,750.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2564

128 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  -เคร่ืองวัดออกซิเจน 54,570.00 54,570.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไมโครซัมเอ็นเตอร์ไพร์ส หจก.ไมโครซัมเอ็นเตอร์ไพร์ส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)1010/64

จ านวน 150 เคร่ือง 54,570.00 54,570.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2564

129 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  - ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โปรออฟฟิศ เอ็นเตอร์ไพร์ส หจก.โปรออฟฟิศ เอ็นเตอร์ไพร์ส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)1011/64

จ านวน 50 อัน 6,420.00 6,420.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2564

130 จัดซ้ือน้ ายาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา 405,637.00 405,637.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)1012/64

405,637.00 405,637.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2564

131 จัดซ้ือออกซิเจนเหลว 9,324.47 9,324.47 เฉพาะเจาะจง บจก.ธนบุรีอ๊อกซิเยน บจก.ธนบุรีอ๊อกซิเยน การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)1013/64

9,324.47 9,324.47 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2564

132 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา I-131 52,547.00 52,545.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โกลบอล เมดิเคิล บจก.โกลบอล เมดิเคิล การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)1014/64

52,545.00 52,545.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2564

133 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  - แผ่นตรวจน้ าตาล 8,560.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)1015/64

ในเลือด จ านวน 200 กล่อง 85,600.00 85,600.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2564



134 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ 13,107.50 13,107.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ไมโครซัมเอ็นเตอร์ไพร์ส หจก.ไมโครซัมเอ็นเตอร์ไพร์ส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)1016/64

13,107.50 13,107.50 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2564

135 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ 33,705.00 33,705.00 เฉพาะเจาะจงบจก.เอ็นซีพี พลาสติก แอนด์ แพ็คเกจจ้ิงบจก.เอ็นซีพี พลาสติก แอนด์ แพ็คเกจจ้ิง การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)1017/64

33,705.00 33,705.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2564

136 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว - กระดาษช าระม้วนเล็ก 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีดี โปรเซส บจก.ดีดี โปรเซส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)1018/64

จ านวน 2,000 ม้วน 14,000.00 14,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2564

137 จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลวิจัย 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา ตาปนานนท์ นางสุกัญญา ตาปนานนท์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (จ)189/64

5,000.00 5,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2564

138 จ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา ตาปนานนท์ นางสุกัญญา ตาปนานนท์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (จ)190/64

5,000.00 5,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2564

139 จ้างเหมาท าป้าย 11,828.00 11,828.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดุ๊กอาร์ต ร้านดุ๊กอาร์ต การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (จ)191/64

11,828.00 11,828.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2564

140 จ้างเหมาพิมพ์รายงานวิจัย 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยุพาพร พุฒบรรจง นางสาวยุพาพร พุฒบรรจง การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (จ)192/64

2,000.00 2,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2564

141 จ้างเหมาจัดท ารูปเล่มรายงานวิจัย 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยุพาพร พุฒบรรจง นางสาวยุพาพร พุฒบรรจง การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (จ)193/64

2,500.00 2,500.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2564

142 จ้างเหมาผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิรักษ์ ศรีภูธร นายอภิรักษ์ ศรีภูธร การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (จ)194/64

4,500.00 4,500.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2564

143 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล ขนาด 180*180 ซม. 576.00 576.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดุ๊กอาร์ต ร้านดุ๊กอาร์ต การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (จ)195/64

576.00 576.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2564

144 จ้างตัดชุดหัตถการ 28,160.00 28,160.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริรัตน์ นางสาวศิริรัตน์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (จ)196/64

28,160.00 28,160.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2564

145 จ้างซ่อมเคร่ืองซักผ้า 8,346.00 8,346.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.ที.เค.อินเตอร์ เซอร์วิส หจก.ที.ที.เค.อินเตอร์ เซอร์วิส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (จ)197/64

8,346.00 8,346.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2564

146 จ้างซ่อมเคร่ืองซักผ้า 11,128.00 11,128.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.ที.เค.อินเตอร์ เซอร์วิส หจก.ที.ที.เค.อินเตอร์ เซอร์วิส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (จ)198/64

11,128.00 11,128.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2564

147 จ้างซ่อมเคร่ืองซักผ้า 11,556.00 11,556.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.ที.เค.อินเตอร์ เซอร์วิส หจก.ที.ที.เค.อินเตอร์ เซอร์วิส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (จ)199/64



11,556.00 11,556.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2564

148 จ้างก าจัดขยะติดเช้ือเคมี 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นส์ หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นส์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (จ)200/64

80,000.00 80,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2564

149 จ้างก าจัดขยะอันตราย 1 งาน 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นส์ หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นส์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (จ)201/64

40,000.00 40,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2564

150 จ้างเหมาเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง นค5604 5,838.99 5,838.99 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้า พีเอส บจก.โตโยต้า พีเอส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (จ)202/64

5,838.99 5,838.99 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2564

151 จ้างเหมาเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง นค5998 15,225.84 15,228.84 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้า พีเอส บจก.โตโยต้า พีเอส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (จ)203/64

15,225.84 15,225.84 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2564

ลงช่ือ.........................................................
(นางสาวสุธารทิพย์  สาตทรัพย์)

ผู้รายงาน

ลงช่ือ....................................................

(นางพนาวรรณ  ดอนอินผล)

ผู้ตรวจรายงาน


