
ล ำดับ *
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

ที่ (ผู้เสนอรำคำ) (รำคำ)  (ผู้ได้รับคัดเลือก)  (รำคำ)

1 จัดซ้ือสำรเคมีส ำหรับผลิตคลอรีน 

จ ำนวน 3 รำยกำร

17,976.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยไบโอ     

 อ็อกซีน จ ำกัด

17,976.00 บริษัท ไทยไบโอ     

 อ็อกซีน จ ำกัด

17,976.00 ติดต่อสะดวก 

สินค้ำคุณภำพดี

6200463 1 กรกฎำคม 2562

2 จัดซ้ือ น้ ำยำและวัสดุอุดฟัน จ ำนวน 11 

รำยกำร

5,778.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โอดอนเท็กซ์ 

จ ำกัด

5,778.00 บริษัท โอดอนเท็กซ์ 

จ ำกัด

5,778.00 ติดต่อสะดวก 

สินค้ำคุณภำพดี

6200464 1 กรกฎำคม 2562

3 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปั่นไฟส ำรองฉุกเฉิน และ 

เคร่ืองดับเพลิงฉุกเฉิน จ ำนวน 1 งำน

35,845.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ณฐกฤษณ์ 

กำรช่ำง แอนด์ แอร์ 

เซอร์วิส

35,845.00 หจก. ณฐกฤษณ์ 

กำรช่ำง แอนด์ แอร์ 

เซอร์วิส

35,845.00 ติดต่อสะดวก 

สินค้ำคุณภำพดี

6200465 1 กรกฎำคม 2562

4 จัดซ้ือแก๊สใช้ในกำรหุ้งต้ม จ ำนวน 30 ถัง 35,400.00 เฉพำะเจำะจง หจก.สำธรแก๊ส 35,400.00 หจก.สำธรแก๊ส 35,400.00 ติดต่อสะดวก 

บริกำรรวดเร็ว

6200466 4 กรกฎำคม 2562

5 จัดซ้ือท่อดูดเสมหะ เบอร์ 6 เบอร์ 8 

เบอร์ 14 จ ำนวน 3 รำยกำร

3,685.00 เฉพำะเจำะจง หจก.แม็กซิม 

อินเตอร์คอนติเนน

ตอล

3,685.00 หจก.แม็กซิม 

อินเตอร์คอนติเนน

ตอล

3,685.00 ติดต่อสะดวก 

บริกำรรวดเร็ว

6200467 4 กรกฎำคม 2562

6 จัดซ้ือออกซิเจน จ ำนวน 12 ท่อ 1,348.20 เฉพำะเจำะจง บริษัท ลินเด้ 

(ประเทศไทย)  จ ำกัด

(มหำชน)

1,348.20 บริษัท ลินเด้ 

(ประเทศไทย)  จ ำกัด

(มหำชน)

1,348.20 ติดต่อสะดวก 

สินค้ำคุณภำพดี

6200468 4 กรกฎำคม 2562

7 จัดซ้ือออกซิเจนเหลว จ ำนวน 4,843 

ลูกบำศก์เมตร

72,548.14 เฉพำะเจำะจง บริษัท ลินเด้ 

(ประเทศไทย)  จ ำกัด

(มหำชน)

72,548.14 บริษัท ลินเด้ 

(ประเทศไทย)  จ ำกัด

(มหำชน)

72,548.14 ติดต่อสะดวก 

สินค้ำคุณภำพดี

6200469 4 กรกฎำคม 2562

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562

 ฝ่ายการแพทย์

การจัดซ้ือจัดจ้างทั่วไป โดยวิธเีฉพาะเจาะจง (ข)

วันที่  1-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง
งำนจัดซ้ือหรือจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง รำคำกลำง
**รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

     ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่    

 ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
ใช้เกณฑ์รำคำ 

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

หนา้ที ่1 จาก 4



ล ำดับ *
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

ที่ (ผู้เสนอรำคำ) (รำคำ)  (ผู้ได้รับคัดเลือก)  (รำคำ)

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง
งำนจัดซ้ือหรือจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง รำคำกลำง
**รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

     ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่    

 ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
ใช้เกณฑ์รำคำ 

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

8 จัดซ้ือออกซิเจนเหลว จ ำนวน 5,785 

ลูกบำศก์เมตร

86,659.30 เฉพำะเจำะจง บริษัท ลินเด้ 

(ประเทศไทย)  จ ำกัด

(มหำชน)

86,659.30 บริษัท ลินเด้ 

(ประเทศไทย)  จ ำกัด

(มหำชน)

86,659.30 ติดต่อสะดวก 

สินค้ำคุณภำพดี

6200470 8 กรกฎำคม 2562

9 จ้ดซ้ือเลนส์แก้วตำเทียมและสำรหนืด 

จ ำนวน 4 รำยกำร

95,330.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อำร์เอ็กซ์  

จ ำกัด

95,330.00 บริษัท อำร์เอ็กซ์  

จ ำกัด

95,330.00 ติดต่อสะดวก 

สินค้ำคุณภำพดี

6200471 8 กรกฎำคม 2562

10 จัดซ้ือแผ่นทดสอบกำรด้ือยำของเชื้อจุล

ชีพ จ ำนวน 5 รำยกำร

1,650.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท คลีนิคอลได

แอกโนสติคส์ จ ำกัด

1,650.00 บริษัท คลีนิคอลได

แอกโนสติคส์ จ ำกัด

1,650.00 ติดต่อสะดวก 

สินค้ำคุณภำพดี

6200472 8 กรกฎำคม 2562

11 จ้ำงซ่อมเปล่ียนพื้นกระเบื้องห้องพัก

แพทย์ ชั้น 9 ขนำด 5 ตร.ม. จ ำนวน 1 

งำน

10,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมัย  มุ่งเขื่อน

กลำง

10,000.00 นำยสมัย  มุ่งเขื่อน

กลำง

10,000.00 ติดต่อสะดวก 

สินค้ำคุณภำพดี

6200473 8 กรกฎำคม 2562

12 จัดซ้ือตลับยำ ขนำด 15 gm และ ขนำด

 30 gm จ ำนวน 2 รำยกำร

11,750.00 เฉพำะเจำะจง พรีม่ำพลัส 11,750.00 พรีม่ำพลัส 11,750.00 ติดต่อสะดวก 

บริกำรรวดเร็ว

6200474 8 กรกฎำคม 2562

13 จัดซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ตรวจฟันและ

อุดฟัน จ ำนวน 5 รำยกำร

28,490.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แอคคอร์ด 

คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด

28,490.00 บริษัท แอคคอร์ด 

คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด

28,490.00 ติดต่อสะดวก 

สินค้ำคุณภำพดี

6200475 8 กรกฎำคม 2562

14 จัดซ้ือเข็มและไหมเย็บแผล จ ำนวน 10 

รำยกำร

50,718.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

50,718.00 บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

50,718.00 ติดต่อสะดวก 

สินค้ำคุณภำพดี

6200476 11 กรกฎำคม 2562

15 จัดซ้ือกระดำษช ำระ จ ำนวน 3 กล่อง 2,348.12 เฉพำะเจำะจง บริษัท บำงกอก 

บูรพำ จ ำกัด

2,348.12 บริษัท บำงกอก 

บูรพำ จ ำกัด

2,348.12 ติดต่อสะดวก 

สินค้ำคุณภำพดี

6200477 11 กรกฎำคม 2562

16 จ้ำงซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองตรวจ

ทำงด้ำนภูมิคุ้มกันวิทยำ จ ำนวน 1 งำน

48,150.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีซีเอช ออ

ริกำ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

48,150.00 บริษัท ดีซีเอช ออ

ริกำ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

48,150.00 ติดต่อสะดวก 

สินค้ำคุณภำพดี

6200478 19 กรกฎำคม 2562

17 จ้ำงซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง COOLING

 TOWER NO.2 จ ำนวน 1 งำน

53,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท มำร์แชล ฟลู

อิด จ ำกัด

53,500.00 บริษัท มำร์แชล ฟลู

อิด จ ำกัด

53,500.00 ติดต่อสะดวก 

บริกำรรวดเร็ว

6200479 19 กรกฎำคม 2562

หนา้ที ่2 จาก 4



ล ำดับ *
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

ที่ (ผู้เสนอรำคำ) (รำคำ)  (ผู้ได้รับคัดเลือก)  (รำคำ)

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง
งำนจัดซ้ือหรือจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง รำคำกลำง
**รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

     ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่    

 ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
ใช้เกณฑ์รำคำ 

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

18 จ้ำงร้ือถอนและติดต้ังตะแกรงระบำยลม

 บริเวณ ชั้น 5 จ ำนวน 1 งำน

60,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมัย  มุ่งเขื่อน

กลำง

60,000.00 นำยสมัย  มุ่งเขื่อน

กลำง

60,000.00 ติดต่อสะดวก 

บริกำรรวดเร็ว

6200480 19 กรกฎำคม 2562

19 จัดซ้ือแผ่นกรองเชื้อโรคของเคร่ือง AHU

 จ ำนวน 6 รำยกำร

93,571.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท ท็อป ฟิลเตอร์

 จ ำกัด

93,571.50 บริษัท ท็อป ฟิลเตอร์

 จ ำกัด

93,571.50 ติดต่อสะดวก 

สินค้ำคุณภำพดี

6200481 22 กรกฎำคม 2562

20 จัดซ้ือพัดลมอุตสำหกรรม และพัดลมต้ัง

พื้น จ ำนวน 2 รำยกำร

5,660.30 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอสเอ็มทีวี 

โฮมอีเล็คเทริค จ ำกัด

5,660.30 บริษัท เอสเอ็มทีวี 

โฮมอีเล็คเทริค จ ำกัด

5,660.30 ติดต่อสะดวก 

สินค้ำคุณภำพดี

6200482 22 กรกฎำคม 2562

21 จ้ำงซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองช่วยหำยใจ

ชนิดควบคุมด้วยปริมำตรและควำมดัน 

ยี่ห้อ PURITAN-BENNETT รุ่น 840 

S/N.3512101138  จ ำนวน 1 งำน

179,550.00 179,550.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โซวิค จ ำกัด 179,550.00 บริษัท โซวิค จ ำกัด 179,000.00 มคุีณสมบัติ

ครบถว้นตำมที่ 

ยสท.ก ำหนด

6200447 25 กรกฎำคม 2562

22 จัดซ้ือผ้ำขนหนูและผ้ำเช็ดเท้ำ จ ำนวน 3

 รำยกำร

61,005.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ว.

ชุติวัฒน์

61,005.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ว.

ชุติวัฒน์

61,005.00 ติดต่อสะดวก 

สินค้ำคุณภำพดี

6200483 25 กรกฎำคม 2562

23 จัดซ้ือวัสดุเย็บแผล จ ำนวน 2 รำยกำร 6,615.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอฟ.ซี.พี. 

จ ำกัด

6,615.00 บริษัท เอฟ.ซี.พี. 

จ ำกัด

6,615.00 ติดต่อสะดวก 

สินค้ำคุณภำพดี

6200484 25 กรกฎำคม 2562

24 จัดซ้ือแผ่นตรวจน้ ำตำลปลำยนิ้ว จ ำนวน

 6 กล่อง

8,346.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีซีเอช ออ

ริกำ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

8,346.00 บริษัท ดีซีเอช ออ

ริกำ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

8,346.00 ติดต่อสะดวก 

สินค้ำคุณภำพดี

6200486 25 กรกฎำคม 2562

25 จัดซ้ือยำงขอบประตูและเทอร์โมเซฟต้ี 

จ ำนวน 2 รำยกำร

7,169.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เค.ที.บี ออโต้ 

เซอร์วิส

7,169.00 หจก.เค.ที.บี ออโต้ 

เซอร์วิส

7,169.00 ติดต่อสะดวก 

บริกำรรวดเร็ว

6200489 30 กรกฎำคม 2562

26 จ้ำงซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองขูดหินปูน 

จ ำนวน 1 งำน

1,498.00 เฉพำะเจำะจง หจก.แอสเซ็ท 1,498.00 หจก.แอสเซ็ท 1,498.00 ติดต่อสะดวก 

บริกำรรวดเร็ว

6200490 30 กรกฎำคม 2562

27 จ้ำงซ่อมเปล่ียน Valve น้ ำ เคร่ืองขูด

หินปูน จ ำนวน 1 งำน

2,461.00 เฉพำะเจำะจง หจก.แอสเซ็ท 2,461.00 หจก.แอสเซ็ท 2,461.00 ติดต่อสะดวก 

บริกำรรวดเร็ว

6200491 30 กรกฎำคม 2562

หนา้ที ่3 จาก 4



ล ำดับ *
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

ที่ (ผู้เสนอรำคำ) (รำคำ)  (ผู้ได้รับคัดเลือก)  (รำคำ)

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง
งำนจัดซ้ือหรือจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง รำคำกลำง
**รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

     ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่    

 ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
ใช้เกณฑ์รำคำ 

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

28 จัดซ้ือคอมเพรสเซอร์แอร์ จ ำนวน 1 ลูก 6,550.00 เฉพำะเจำะจง ทรัพย์อนันต์ เอ็นจิ

เนียร่ิง

6,550.00 ทรัพย์อนันต์ เอ็นจิ

เนียร่ิง

6,550.00 ติดต่อสะดวก 

บริกำรรวดเร็ว

6200492 30 กรกฎำคม 2562

29 จัดซ้ือจอ LED,Betttery เคร่ือง 

Infusion Pump และ Arm Cuff 

จ ำนวน 4 รำยกำร

11,900.00 เฉพำะเจำะจง หจก.อิควิปเม้นท์

โซลูชั่น

11,900.00 หจก.อิควิปเม้นท์

โซลูชั่น

11,900.00 ติดต่อสะดวก 

บริกำรรวดเร็ว

6200493 30 กรกฎำคม 2562

30 จัดซ้ือน้ ำยำไตเทียมสูตร F2A , F2B 

จ ำนวน 2 รำยกำร

85,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอช ดี เมดิ

คอล จ ำกัด

85,000.00 บริษัท เอช ดี เมดิ

คอล จ ำกัด

85,000.00 ติดต่อสะดวก 

สินค้ำคุณภำพดี

6200494 30 กรกฎำคม 2562

31 จัดซ้ือ Blood Tubing Set จ ำนวน 

1,000 ชิ้น

80,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อมรวิทย์ เมดิ

คอล จ ำกัด

80,000.00 บริษัท อมรวิทย์ เมดิ

คอล จ ำกัด

80,000.00 ติดต่อสะดวก 

สินค้ำคุณภำพดี

6200495 30 กรกฎำคม 2562
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