
ล ำดับ *
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

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

1 จัดซ้ือเก้ำอี้แถว 4 ที่นั่ง จ ำนวน 38 

แถว

158,600.00 158,599.46 เฉพำะเจำะจง บจก. ไทยโปรกรุ๊ป 158,599.46 บจก. ไทยโปรกรุ๊ป 158,599.46 ติดต่อสะดวก 

สินค้ำคุณภำพดี

6200487 1 สิงหำคม 2562

2 จ้ำงร้ือบ่อน้ ำพุ เสำ 2 ต้น ปูหญ้ำ 

พร้อมท ำควำมสะอำด จ ำนวน 1 งำน

99,510.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เฮงดี คอร์ป 99,510.00 หจก.เฮงดี คอร์ป 99,510.00 ติดต่อสะดวก 

บริกำรรวดเร็ว

6200496 5 สิงหำคม 2562

3 จัดซ้ือฉำกกั้นห้อง 4 ตอน ยำว 200 

ซม. สีฟ้ำ 1 รำยกำร

6,420.00 เฉพำะเจำะจง หจก. เอส.เอ็น เทรด

ด้ิง เซ็นเตอร์

6,420.00 หจก. เอส.เอ็น เทรด

ด้ิง เซ็นเตอร์

6,420.00 ติดต่อสะดวก 

บริกำรรวดเร็ว

6200497 5 สิงหำคม 2562

4  จัดซ้ือ รีไล เอ็กซ์ ยู 200 รีฟิว เพื่อ

ใช้ในงำนใส่ฟันและครอบฟัน จ ำนวน

 1 แพ็ค

5,350.00 เฉพำะเจำะจง บจก. ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย)

5,350.00 บจก. ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย)

5,350.00 ติดต่อสะดวก 

สินค้ำคุณภำพดี

6200498 5 สิงหำคม 2562

5 จัดซ้ือแก๊สถังใหญ่ เพื่อใช้ในกำรหุง

ต้ม จ ำนวน 30 ถัง

35,400.00 เฉพำะเจำะจง หจก. สำธรแก๊ส 35,400.00 หจก. สำธรแก๊ส 35,400.00 ติดต่อสะดวก 

บริกำรรวดเร็ว

6200499 5 สิงหำคม 2562

6 จัดซ้ือน้ ำยำอบฆ่ำเชื้อเคร่ืองไตเทียม 

จ ำนวน 12 แกลอน

29,532.00 เฉพำะเจำะจง บจก. เฟรซีเนียส 

เมดิคอล แคร์

29,532.00 บจก. เฟรซีเนียส 

เมดิคอล แคร์

29,532.00 ติดต่อสะดวก 

สินค้ำคุณภำพดี

6200500 5 สิงหำคม 2562

7 จัดซ้ือลูกยำงดึงกระดำษถำดในถำด

กระดำษ เป็นอะไหล่เคร่ืองถ่ำย

เอกสำร จ ำนวน 5 รำยกำร

7,650.50 เฉพำะเจำะจง บจก. โตชิบำ เทค 

(ประเทศไทย)

7,650.50 บจก. โตชิบำ เทค 

(ประเทศไทย)

7,650.50 ติดต่อสะดวก 

บริกำรรวดเร็ว

6200501 5 สิงหำคม 2562

8 จัดซ้ือเลนส์แก้วตำเทียม ทั้งหมด 4 

รำยกำร

98,030.00 เฉพำะเจำะจง บจก. อำร์เอ็กซ์ 98,030.00 บจก. อำร์เอ็กซ์ 98,030.00 ติดต่อสะดวก 

สินค้ำคุณภำพดี

6200502 5 สิงหำคม 2562

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง
งำนจัดซ้ือหรือจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง รำคำกลำง
**รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

     ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่    

 ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
ใช้เกณฑ์รำคำ 

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

 ฝ่ายการแพทย์

การจัดซ้ือจัดจ้างทั่วไป โดยวิธเีฉพาะเจาะจง (ข)

วันที่  1-31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

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

9 จัดซ้ือสำรเคมีผลิตคลอรีนไดออกไซด์

 จ ำนวน 3 รำยกำร

17,976.00 เฉพำะเจำะจง บจก. ไทยไบโอ อ็อก

ซีน

17,976.00 บจก. ไทยไบโอ อ็อก

ซีน

17,976.00 ตัวแทนจ ำหน่ำย 6200503 5 สิงหำคม 2562

10 จ้ำงเหมำดูดและล้ำงบ่อบ ำบัดน้ ำ

เสียพร้อมขนย้ำยส่ิงปฏิกูลไปทิ้ง 

จ ำนวน 1 งำน

50,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ณฐกฤษณ์ 

กำรช่ำง แอนด์ แอร์ 

เซอร์วิส

50,000.00 หจก. ณฐกฤษณ์ 

กำรช่ำง แอนด์ แอร์ 

เซอร์วิส

50,000.00 ติดต่อสะดวก 

บริกำรรวดเร็ว

6200504 13 สิงหำคม 2562

11 จัดซ้ือวัสดุอุดฟัน จ ำนวน 7 รำยกำร 7,736.10 เฉพำะเจำะจง บจก. ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย)

7,736.10 บจก. ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย)

7,736.10 ติดต่อสะดวก 

สินค้ำคุณภำพดี

6200505 13 สิงหำคม 2562

12 จัดซ้ืออุปกรณ์เกี่ยวกับกำรผ่ำตัด

ระบบทำงเดินปัสสำวะ จ ำนวน 8 

รำยกำร

37,720.00 เฉพำะเจำะจง หจก. เอส.ที.เมดิคอล

 แอนด์ เซอร์ส

37,720.00 หจก. เอส.ที.เมดิคอล

 แอนด์ เซอร์ส

37,720.00 ติดต่อสะดวก 

สินค้ำคุณภำพดี

6200506 13 สิงหำคม 2562

13 จัดซ้ือชุดตรวจควำมกระด้ำงและชุด

ตรวจหำสำรเคมีตกค้ำงในวงจรไต

เทียม จ ำนวน 2 รำยกำร

5,564.00 เฉพำะเจำะจง บจก. อำร์.โอ.โซเชียล 5,564.00 บจก. อำร์.โอ.โซเชียล 5,564.00 ติดต่อสะดวก 

สินค้ำคุณภำพดี

6200507 14 สิงหำคม 2562

14 จัดซ้ือน้ ำยำเคมีท ำให้ปลอดเชื้อและ

ล้ำงตัวกรอง จ ำนวน 2 รำยกำร

32,500.00 เฉพำะเจำะจง บจก. เมดิทอป 32,500.00 บจก. เมดิทอป 32,500.00 ติดต่อสะดวก 

สินค้ำคุณภำพดี

6200508 14 สิงหำคม 2562

15 จัดซ้ือถุงซิปใสขนำด13 x 21 ซม. 

จ ำนวน 40 กิโลกรัม

8,800.00 เฉพำะเจำะจง พรีม่ำพลัส 8,800.00 พรีม่ำพลัส 8,800.00 ติดต่อสะดวก 

สินค้ำคุณภำพดี

6200509 14 สิงหำคม 2562

16 จัดซ้ือวัสดุอุดฟันสีเหมือนฟัน จ ำนวน

 4 รำยกำร

7,218.22 เฉพำะเจำะจง บจก. ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย)

7,218.22 บจก. ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย)

7,218.22 ติดต่อสะดวก 

สินค้ำคุณภำพดี

6200510 14 สิงหำคม 2562

17 จัดซ้ือน้ ำมันสมุนไพร ขนำด 20 ซีซี 

ใช้ในโครงกำรสวนสมุนไพร จ ำนวน 

350 ขวด

17,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวปำจรีย์  คีรี

เลิศ

17,500.00 นำงสำวปำจรีย์  คีรี

เลิศ

17,500.00 ติดต่อสะดวก 

บริกำรรวดเร็ว

6200511 15 สิงหำคม 2562

18 จัดซ้ือพันธ์ไม้ใช้ในโครงกำรสวน

สมุนไพร จ ำนวน 1 งำน

69,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวจีรภัทร์ อัฐฐ

ศิลป์เวท

69,500.00 นำงสำวจีรภัทร์ อัฐฐ

ศิลป์เวท

69,500.00 ติดต่อสะดวก 

บริกำรรวดเร็ว

6200512 15 สิงหำคม 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

19 จัดซ้ือน้ ำยำฆ่ำเชื้ออุปกรณ์ฟอกเลือด

ไตเทียม จ ำนวน 10 แกลลอน

2,200.00 เฉพำะเจำะจง บจก.เอช ดี เมดิคอล 2,200.00 บจก.เอช ดี เมดิคอล 2,200.00 ติดต่อสะดวก 

สินค้ำคุณภำพดี

6200513 15 สิงหำคม 2562

20 จัดซ้ือโซฟำ 3 ที่นั่ง จ ำนวน 7 แถว 74,532.99 เฉพำะเจำะจง หจก.จี ดับเบิ้ลยู 

(1996)

74,532.99 หจก.จี ดับเบิ้ลยู 

(1996)

74,532.99 ติดต่อสะดวก 

สินค้ำคุณภำพดี

6200514 15 สิงหำคม 2562

21 ซ้ือพร้อมติดต้ังหลอดไฟ จ ำนวน 207

 ชุด

99,670.50 เฉพำะเจำะจง บจก.เฟรนด์ชิพ เอ็นจิ

เนียร่ิง เซอร์วิส

99,670.50 บจก.เฟรนด์ชิพ เอ็นจิ

เนียร่ิง เซอร์วิส

99,670.50 ติดต่อสะดวก 

บริกำรรวดเร็ว

6200515 20 สิงหำคม 2562

22 จ้ำงท ำม่ำนพร้อมติดต้ัง 20 ห้อง 

จ ำนวน 18 รำยกำร

79,555.57 เฉพำะเจำะจง บจก.บิวต้ีโฮมดีไซน์

ผ้ำม่ำน

79,555.57 บจก.บิวต้ีโฮมดีไซน์

ผ้ำม่ำน

79,555.57 ติดต่อสะดวก 

บริกำรรวดเร็ว

6200516 20 สิงหำคม 2562

23 จัดซ้ือน้ ำยำแอร์ จ ำนวน  50 กก. 6,955.00 เฉพำะเจำะจง บจก.เอ. ไอ.จ.ีเอเชีย 

อินเตอร์กรุ๊ป

6,955.00 บจก.เอ. ไอ.จี.เอเชีย 

อินเตอร์กรุ๊ป

6,955.00 ติดต่อสะดวก 

บริกำรรวดเร็ว

6200517 20 สิงหำคม 2562

24 จัดซ้ือเลนส์แก้วตำเทียม จ ำนวน 19

 ชิ้น

95,000.00 เฉพำะเจำะจง บจก.อำร์เอ็กซ์ 95,000.00 บจก.อำร์เอ็กซ์ 95,000.00 ติดต่อสะดวก 

สินค้ำคุณภำพดี

6200518 20 สิงหำคม 2562

25 จัดซ้ือวัสดุเย็บแผล จ ำนวน 5 

รำยกำร

11,615.00 เฉพำะเจำะจง บจก.เอฟ.ซี.พี. 11,615.00 บจก.เอฟ.ซี.พี. 11,615.00 ติดต่อสะดวก 

สินค้ำคุณภำพดี

6200519 20 สิงหำคม 2562

26 จ้ำงซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองท ำน้ ำ

เย็น ยี่ห้อ Carrier No.1, No.2  

จ ำนวน 1 งำน

172,805.00 172,805.00   เฉพำะเจำะจง บจก.แคเรียร์ 

(ประเทศไทย)

172,805.00 บจก.แคเรียร์ 

(ประเทศไทย)

172,805.00 ติดต่อสะดวก 

บริกำรรวดเร็ว

6200520 21 สิงหำคม 2562

27 จ้ำงซ่อมเปล่ียนอะไหล่ตู้แย็น จ ำนวน

 1 งำน

23,005.00 เฉพำะเจำะจง บจก.ธเนศพัฒนำ 23,005.00 บจก.ธเนศพัฒนำ 23,005.00 ติดต่อสะดวก 

บริกำรรวดเร็ว

6200521 22 สิงหำคม 2562

28 ซ่อมเปล่ียนอะไหล่หัวกรอฟัน 

จ ำนวน 2 รำยกำร

28,400.00 เฉพำะเจำะจง หจก.แอสเซ็ท 28,400.00 หจก.แอสเซ็ท 28,400.00 ติดต่อสะดวก 

บริกำรรวดเร็ว

6200522 22 สิงหำคม 2562

29  จัดซ้ืออำหำรเล้ืยงเชื้อและแผ่นยำ

ทดสอบเชื้อจุลชีพ จ ำนวน 6 รำยกำร

6,240.00 เฉพำะเจำะจง หจก. คลีนิคอลได

แอกโนสติคส์

6,240.00 หจก. คลีนิคอลได

แอกโนสติคส์

6,240.00 ติดต่อสะดวก 

สินค้ำคุณภำพดี

6200523 22 สิงหำคม 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

30 จ้ำงท ำป้ำยชื่อสวนสมุนไพรและป้ำย

ซ่ือพันธุ์ไม้ 75 แผ่น จ ำนวน 2 

รำยกำร

28,920.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอิ้งค์-แอ้มป์ ซัพ

พลำย

28,920.00 ร้ำนอิ้งค์-แอ้มป์ ซัพ

พลำย

28,920.00 ติดต่อสะดวก 

บริกำรรวดเร็ว

6200524 22 สิงหำคม 2562

31 จัดซ้ือแถบวัดระดับ Cardiac 

Troponin T ในเลือด จ ำนวน 2 

รำยกำร

     17,976.00 เฉพำะเจำะจง บจก. ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย)

    17,976.00 บจก. ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย)

    17,976.00 ติดต่อสะดวก 

สินค้ำคุณภำพดี

6200525 22 สิงหำคม 2562

32 จ้ำงซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองโรเนียว

 จ ำนวน 1 งำน

4,280.00 เฉพำะเจำะจง บจก.ริโก้ 4,280.00 บจก.ริโก้ 4,280.00 ติดต่อสะดวก 

สินค้ำคุณภำพดี

6200526 22 สิงหำคม 2562

33 จัดซ้ือเข็มและวัสดุเย็บแผล จ ำนวน 

4 รำยกำร

3,060.20 เฉพำะเจำะจง บจก.โอดอนเท็กซ์ 3,060.20 บจก.โอดอนเท็กซ์ 3,060.20 ติดต่อสะดวก 

สินค้ำคุณภำพดี

6200527 27 สิงหำคม 2562

34 จัดซ้ือหลอดดูดน้ ำลำย จ ำนวน 50 

แพ็ค

3,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เชี่ยงไฮ้ทันต

ภัณฑ์

3,500.00 หจก.เชี่ยงไฮ้ทันต

ภัณฑ์

3,500.00 ติดต่อสะดวก 

สินค้ำคุณภำพดี

6200528 27 สิงหำคม 2562

35 จัดซ้ือวัสดุอุดฟันชั่วครำว จ ำนวน 1 

ชุด

1,712.00 เฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย)

1,712.00 บจก.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย)

1,712.00 ติดต่อสะดวก 

สินค้ำคุณภำพดี

6200529 27 สิงหำคม 2562

36 จดัซ้ือแกส็ถงัใหญ่ จ ำนวน 60 ถงั 70,800.00     เฉพำะเจำะจง หจก.สำธรแก๊ส 70,800.00    หจก.สำธรแก๊ส 70,800.00    ติดต่อสะดวก 

บริกำรรวดเร็ว

6200530 27 สิงหำคม 2562

37 จดัซ้ืออะไหล่อปุกรณ์เคร่ืองมอืแพทย ์

จ ำนวน 3 รำยกำร

7,520.00 เฉพำะเจำะจง หจก.อิควิปเมนท์ 

โซลูชั่น

       7,520.00 หจก.อคิวปิเมนท์ 

โซลูชั่น

       7,520.00 ติดต่อสะดวก 

บริกำรรวดเร็ว

6200531 29 สิงหำคม 2562

38 จดัซ้ือสำรเคมใีนกำรผลิตคลอรีนได

ออกไซด์ จ ำนวน 3 รำยกำร
17,976.00     เฉพำะเจำะจง บจก.ไทยไบโอ อ็อกซีน 17,976.00    บจก.ไทยไบโอ อ็อกซีน 17,976.00    ติดต่อสะดวก 

บริกำรรวดเร็ว
6200532 29 สิงหำคม 2562

หนา้ที ่4 จาก 4


