
หน้าที� 1 จาก 9

ลําดับ *

วิธีซื้อหรือจาง

ที่ (ผูเสนอราคา) (ราคา)  (ผูไดรับคัดเลือก)  (ราคา)

1 จัดซื้อถุงขยะสีชาและสีแดง จํานวน

 3 รายการ

53,928.00 53,928.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บี แอนด บี 

อินเตอรแพ็ค

53,928.00 บจก.บี แอนด บี 

อินเตอรแพ็ค

53,928.00 ติดตอสะดวก 

บริการรวดเร็ว

6300001 1 ตุลาคม 2562

2 จัดซื้อสารเคมีใชสําหรับระบบ

บําบัดน้ําเสีย จํานวน 3 รายการ

17,976.00 17,976.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไทยไบโอ อ็อก

ซีน

17,976.00 บจก.ไทยไบโอ อ็อก

ซีน

17,976.00 ติดตอสะดวก 

บริการรวดเร็ว

6300002 2 ตุลาคม 2562

3 จัดซื้อชุดฉีดยาชาใชสําหรับผูปวย

ผาตัดกระดูก จํานวน 2 รายการ

4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เจ เอส วิชั่น 4,900.00 บจก.เจ เอส วิชั่น 4,900.00 ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300003 2 ตุลาคม 2562

4 จัดซื้อแถบตรวจโปรตีนในปสสาวะ

 จํานวน 1 รายการ

12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย)

12,840.00 บจก.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย)

12,840.00 ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300004 2 ตุลาคม 2562

5 จัดซื้อน้ํายาใชตรวจหา HbA1c 

จํานวน 2 รายการ

41,800.00 41,800.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เมดิคอล-ไดแอก

โนสติกส

41,800.00 บจก.เมดิคอล-ไดแอก

โนสติกส

41,800.00 ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300005 2 ตุลาคม 2562

6 จัดซื้อแถบทดสอบชุดตรวจหาเชื้อ 

RSV จํานวน 1 รายการ

9,200.00 9,200.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เฮาสเซน 

เบอรนสไตน

9,200.00 บจก.เฮาสเซน 

เบอรนสไตน

9,200.00 ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300006 2 ตุลาคม 2562

7 จัดซื้อแทงพลาสติกรูปตัวแอลป

ลอดเชื้อใชปาดสาร จํานวน 1 

รายการ

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไบโอมีเดีย 

(ประเทศไทย)

2,400.00 บจก.ไบโอมีเดีย 

(ประเทศไทย)

2,400.00 ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300007 2 ตุลาคม 2562

8 จัดซื้อหลอดพลาสติกใสสุญญากาศ

ปลอดเชื้อและสายรัดแขน จํานวน 

3 รายการ

7,757.50 7,757.50 เฉพาะเจาะจง บจก.กรุงเทพอินเตอร

โปรดักส

7,757.50 บจก.กรุงเทพอินเตอร

โปรดักส

7,757.50 ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300008 2 ตุลาคม 2562

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2562

 ฝายการแพทย

การจัดซื้อจัดจางทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข)

วันที่  1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อ/จาง
งานจัดซื้อหรือจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง
**รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

     ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่    

 ตกลงซื้อหรือจาง

ใชเกณฑราคา 

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป



หน้าที� 2 จาก 9

ลําดับ *

วิธีซื้อหรือจาง

ที่ (ผูเสนอราคา) (ราคา)  (ผูไดรับคัดเลือก)  (ราคา)

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อ/จาง
งานจัดซื้อหรือจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง
**รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

     ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่    

 ตกลงซื้อหรือจาง

ใชเกณฑราคา 

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

9 จัดซื้อ Alere Determine ตรวจหา

เชื้อเอชไอวี จํานวน 1 รายการ

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อารเอกซ 10,000.00 บจก.อารเอกซ 10,000.00 ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300009 2 ตุลาคม 2562

10 จางเหมาทําราวกันตกสแตน

เลสพรอมติดตั้ง ชั้น 6 7 8  (ฝง

พิเศษ) จํานวน 1 งาน

199,020.00 199,020.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พรีคลีน 2007 199,020.00 บจก.พรีคลีน 2007 199,020.00 ติดตอสะดวก 

บริการรวดเร็ว

6300010 3 ตุลาคม 2562

11 จางบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย 

หนวยซอมบํารุง จํานวน 1 งาน

35,310.00 35,310.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พ.ีเอ็ม เซอรวิส

พารท

35,310.00 บจก.พ.ีเอ็ม เซอรวิส

พารท

35,310.00 ติดตอสะดวก 

บริการรวดเร็ว

6300011 3 ตุลาคม 2562

12 จางเหมาตรวจสอบและบํารุงรักษา

พรอมทําความสะอาดระบบ

สัญญาณเตือนอัคคีภัย หนวยซอม

บํารุง จํานวน 1 งาน

16,300.00 16,300.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สแควรไนน กรุป 16,300.00 บจก.สแควรไนน กรุป 16,300.00 ติดตอสะดวก 

บริการรวดเร็ว

6300012 4 ตุลาคม 2562

13 จางตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง

อาคาร(น้ําหลังการบําบัด) หนวย

ซอมบํารุง จํานวน 1 งาน

28,248.00 28,248.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ยูไนเต็ด แอน

นาลิสต แอนด เอ็นจิ

เนียริ่ง คอนซัลแตนท

28,248.00 บจก.ยูไนเต็ด แอน

นาลิสต แอนด เอ็นจิ

เนียริ่ง คอนซัลแตนท

28,248.00 ติดตอสะดวก 

บริการรวดเร็ว

6300013 4 ตุลาคม 2562

14 จางบํารุงรักษาตรวจเช็คเครื่องทํา

น้ําเย็น ยี่หอ Carrier จํานวน 1 งาน

67,410.00 67,410.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แคเรียร 

(ประเทศไทย)

67,410.00 บจก.แคเรียร 

(ประเทศไทย)

67,410.00 ติดตอสะดวก 

บริการรวดเร็ว

6300014 4 ตุลาคม 2562

15 จางบํารุงรักษาระบบตูสาขา

โทรศัพท จํานวน 1 งาน

53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ล็อกซเลย ไวร

เลส (มหาชน)

53,500.00 บจก.ล็อกซเลย ไวร

เลส (มหาชน)

53,500.00 ตัวเทนจําหนาย 6300015 4 ตุลาคม 2562

16 จัดซื้อชุดขอเขาเทียมและสารยึด

กระดูก จํานวน 2 รายการ

49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซีซี เฮลทแคร 49,000.00 บจก.ซีซี เฮลทแคร 49,000.00 ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300016 7 ตุลาคม 2562



หน้าที� 3 จาก 9

ลําดับ *

วิธีซื้อหรือจาง

ที่ (ผูเสนอราคา) (ราคา)  (ผูไดรับคัดเลือก)  (ราคา)

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อ/จาง
งานจัดซื้อหรือจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง
**รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

     ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่    

 ตกลงซื้อหรือจาง

ใชเกณฑราคา 

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

17 จัดซื้อเลนสแกวตาเทียม จํานวน 2

 รายการ

98,000.00 98,000.00     เฉพาะเจาะจง บจก.อารเอกซ 98,000.00 บจก.อารเอกซ 98,000.00 ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300017 7 ตุลาคม 2562

18 จัดซื้อภาชนะรองรับสารคัดหลั่ง 

จํานวน 2 รายการ

6,000.00 6,000.00      เฉพาะเจาะจง บจก.เมดดิกา 6,000.00 บจก.เมดดิกา 6,000.00 ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300018 7 ตุลาคม 2562

19 จัดซื้อกระปองเก็บปสสาวะ ขนาด 

60 ml จํานวน 2 รายการ

25,500.00 25,500.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ควอลิฟาย กรุป 25,500.00 บจก.ควอลิฟาย กรุป 25,500.00 ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300019 7 ตุลาคม 2562

20 จัดซื้อชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสเดงกี่

 จํานวน 1 รายการ

40,000.00 40,000.00     เฉพาะเจาะจง บจก.เอ็มพี เมดกรุป 40,000.00 บจก.เอ็มพี เมดกรุป 40,000.00 ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300020 7 ตุลาคม 2562

21 จัดซื้ออุปกรณและน้ํายาใชเพาะ

เชื้อแบคทีเรีย จํานวน 5 รายการ

9,730.00 9,730.00      เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลได

แอกโนสติคส

9,730.00 หจก. คลีนิคอลได

แอกโนสติคส

9,730.00 ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300021 7 ตุลาคม 2562

22 จัดซื้อแผนน้ํายาใชตรวจคาแกส

และอิเลคโตรไลทในเลือด จํานวน 

4 รายการ

14,445.00 14,445.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย)

14,445.00 บจก.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย)

14,445.00 ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300022 7 ตุลาคม 2562

23 จัดซื้อน้ํายาใชตรวจหา LDL และ

ยอมสีเม็ดเลือด จํานวน 3 รายการ

50,493.00 50,493.00     เฉพาะเจาะจง บจก.เอส.อ.ี ซัพพลาย 50,493.00 บจก.เอส.อ.ี ซัพพลาย 50,493.00 ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300023 7 ตุลาคม 2562

24 จัดซื้อAlchol 95% จํานวน 1 

รายการ

3,210.00 3,210.00      เฉพาะเจาะจง บจก.สามชัย เคมิคอล 3,210.00 บจก.สามชัย เคมิคอล 3,210.00 ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300024 7 ตุลาคม 2562

25 จางบํารุงรักษาเครื่องพิมพภาพ

เอกซเรยลงบนฟลมแบบไมตองใช

น้ํายา กองรังสี จํานวน 1 งาน

56,175.00 56,175.00     เฉพาะเจาะจง บจก.แครสตรีม เฮลธ

 (ประเทศไทย)

56,175.00 บจก.แครสตรีม เฮลธ

 (ประเทศไทย)

56,175.00 ตัวแทนจําหนาย 6200025 8 ตุลาคม 2562

26 จางบํารุงรักษาเครื่องอานภาพ

เอกซเรยและแปลงเปนดิจิตอล 

กองรังสี จํานวน 1งาน

99,510.00 99,510.00     เฉพาะเจาะจง บจก.แครสตรีม เฮลธ

 (ประเทศไทย)

99,510.00 บจก.แครสตรีม เฮลธ

 (ประเทศไทย)

99,510.00 ตัวแทนจําหนาย

 มีบริการหลัง

การขาย

6300026 8 ตุลาคม 2562
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ลําดับ *

วิธีซื้อหรือจาง

ที่ (ผูเสนอราคา) (ราคา)  (ผูไดรับคัดเลือก)  (ราคา)

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อ/จาง
งานจัดซื้อหรือจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง
**รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

     ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่    

 ตกลงซื้อหรือจาง

ใชเกณฑราคา 

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

27 จางบํารุงรักษาเครื่องเอกซเรย

คอมพิวเตอร ยี่หอ โตชิบา กองรังสี

 จํานวน 1 งาน

99,800.00 99,800.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ซี เอ็ม ซี ไบโอ

เท็ค

99,800.00 บจก.ซี เอ็ม ซี ไบโอ

เท็ค

99,800.00 ติดตอสะดวก

บริการรวดเร็ว

6300027 9 ตุลาคม 2562

28 จางบํารุงรักษาเครื่องกรองน้ําใช

สําหรับผูปวย หนวยไตเทียม 

จํานวน 1 งาน

99,000.00 99,000.00     เฉพาะเจาะจง บจก.อาร.โอ.โซเชียล 99,000.00 บจก.อาร.โอ.โซเชียล 99,000.00 ตัวแทนจําหนาย 6300028 9 ตุลาคม 2562

29 จางเหมาบํารุงรักษาเชิงปองกัน

เครื่องไตเทียมใชสําหรับผูปวย 

หนวยไตเทียม จํานวน 1 งาน

35,280.00 35,280.00     เฉพาะเจาะจง บจก.เนฟโฟรแคร 

(ประเทศไทย)

35,280.00 บจก.เนฟโฟรแคร 

(ประเทศไทย)

35,280.00 ติดตอสะดวก 

บริการรวดเร็ว

6300029 9 ตุลาคม 2562

30 จางบํารุงรักษาเครื่องอบฆาเชื้อ

ดวยแกส ยี่หอ 3M รุน 5 XL 

หนวยจายกลาง จํานวน 1 งาน

32,000.00 32,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก. เอสเค เมดิคอล

 เอนจีเนียริ่ง

32,000.00 หจก. เอสเค เมดิคอล

 เอนจีเนียริ่ง

32,000.00 ตัวเเทนจําหนาย 6300030 9 ตุลาคม 2562

31 จัดซื้อชุดทดสอบทางชีวภาพ และ

เทปทดสอบทางเคมีจํานวน 8 

รายการ

73,177.30 73,177.30     เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย)

73,177.30 บจก.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย)

73,177.30 ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300031 9 ตุลาคม 2562

32 จัดซื้อถุงมือจํานวน 1 รายการ      19,000.00 19,000.00     เฉพาะเจาะจง บจก.เอส.เอ็น.โอ.มาร

เก็ตติ้ง

    19,000.00 บจก.เอส.เอ็น.โอ.มาร

เก็ตติ้ง

    19,000.00 ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300032 9 ตุลาคม 2562

33 จัดซื้อหลอดเก็บตัวอยางเลือด 

จํานวน 2 รายการ

46,000.00 46,000.00     เฉพาะเจาะจง บจก.เมดิคอล-ไดแอก

โนสติกส

46,000.00 บจก.เมดิคอล-ไดแอก

โนสติกส

46,000.00 ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300033 9 ตุลาคม 2562

34 จัดซื้ออุปกรณลางทําความสะอาด

แผล จํานวน 1 รายการ

3,250.00 3,250.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไพศซีส เมดิคอล 3,250.00 บจก.ไพศซีส เมดิคอล 3,250.00 ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300034 9 ตุลาคม 2562

35 จัดซื้อแผนติดแผล จํานวน 2 

รายการ

5,457.00 5,457.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีทแฮลม เคล

เลอร โลจิสติกส

5,457.00 บจก.ดีทแฮลม เคล

เลอร โลจิสติกส

5,457.00 ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300035 9 ตุลาคม 2562



หน้าที� 5 จาก 9

ลําดับ *

วิธีซื้อหรือจาง

ที่ (ผูเสนอราคา) (ราคา)  (ผูไดรับคัดเลือก)  (ราคา)

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อ/จาง
งานจัดซื้อหรือจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง
**รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

     ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่    

 ตกลงซื้อหรือจาง

ใชเกณฑราคา 

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

36 จัดซื้อแผนปดตาปราศจากเชื้อใช

สําหรับผูปวยทําตา จํานวน 1 

รายการ

20,400.00 20,400.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พ.ีเค.วี กรุป 20,400.00 บจก.พ.ีเค.วี กรุป 20,400.00 ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300036 9 ตุลาคม 2562

37 จัดซื้อน้ํายาใชตรวจวิเคราะห

สารเคมีในเลือด จํานวน 9 รายการ

80,890.80     80,890.80     เฉพาะเจาะจง บจก.อี ฟอร แอล เอม ( 80,890.80    บจก.อี ฟอร แอล 

เอม (มหาชน)

80,890.80    ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300037 9 ตุลาคม 2562

38 จัดซื้ออุปกรณตรวจ Troponin-T 

จํานวน 1 รายการ

17,976.00 17,976.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย)

    17,976.00 บจก.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย)

    17,976.00 ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300038 9 ตุลาคม 2562

39 จัดซื้อน้ํายาควบคุมการแข็งตัวของ

เลือด จํานวน 4 รายการ

35,952.00     35,952.00     เฉพาะเจาะจง บจก.เมด-วัน 35,952.00    บจก.เมด-วัน 35,952.00    ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300039 9 ตุลาคม 2562

40 จัดซื้ออุปกรณใชยอมสีเซลลและ

ตรวจเชื้อซิฟลิส จํานวน 11 รายการ

27,750.00     27,750.00     เฉพาะเจาะจง บจก.แล็บมาสเตอร 

แอดวานซ

27,750.00    บจก.แล็บมาสเตอร 

แอดวานซ

27,750.00    ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300040 9 ตุลาคม 2562

41 จางบํารุงรักษาเครื่องลางเครื่องมือ

แพทยอัตโนมัติ หนวยจายกลาง 

จํานวน 1 งาน

1,500.00       1,500.00      เฉพาะเจาะจง บจก.นําวิวัฒนการ

ชาง (1992)

1,500.00      บจก.นําวิวัฒนการ

ชาง (1992)

1,500.00      ติดตอสะดวก 

บริการรวดเร็ว

6300041 11 ตุลาคม 2562

42 จางบํารุงรักษาเครื่องนึ่งฆาเชื้อ 

MATACHANA หนวยจายกลาง 

จํานวน 1 งาน

15,000.00     15,000.00     เฉพาะเจาะจง บจก.เกท คอร

ปอเรชั่น

15,000.00    บจก.เกท คอร

ปอเรชั่น

15,000.00    ติดตอสะดวก 

บริการรวดเร็ว

6300042 11 ตุลาคม 2562

43 จางบํารุงรักษาเครื่องนึ่ง Sordina 

หนวยจายกลาง จํานวน 1 งาน

15,000.00     15,000.00     เฉพาะเจาะจง บจก.นําวิวัฒนการ

ชาง (1992)

15,000.00    บจก.นําวิวัฒนการ

ชาง (1992)

15,000.00    ติดตอสะดวก 

บริการรวดเร็ว

6300043 11 ตุลาคม 2562

44 จางเหมาบํารุงรักษาระบบกาชทาง

การแพทย หนวยซอมบํารุง จํานวน

 1 งาน

69,800.00     69,800.00     เฉพาะเจาะจง บจก.เฮลท แคร เทค

โนโลยี่

69,800.00    บจก.เฮลท แคร เทค

โนโลยี่

69,800.00    ติดตอสะดวก 

บริการรวดเร็ว

6300044 11 ตุลาคม 2562



หน้าที� 6 จาก 9

ลําดับ *

วิธีซื้อหรือจาง

ที่ (ผูเสนอราคา) (ราคา)  (ผูไดรับคัดเลือก)  (ราคา)

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อ/จาง
งานจัดซื้อหรือจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง
**รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

     ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่    

 ตกลงซื้อหรือจาง

ใชเกณฑราคา 

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

45 จางเหมาบํารุงรักษาหมอแปลง

ไฟฟา หนวยซอมบํารุง จํานวน 1 

งาน

13,299.99     13,299.99     เฉพาะเจาะจง บจก.อีเทอนีตี้ 

เทคโนโลยี เอ็นจิ

เนียริ่ง

13,299.99    บจก.อีเทอนีตี้ 

เทคโนโลยี เอ็นจิ

เนียริ่ง

13,299.99    ติดตอสะดวก 

บริการรวดเร็ว

6300045 11 ตุลาคม 2562

46 จางเหมาบํารุงรักษาระบบทอลม

รับสงเอกสารและวัสดุทางการ

แพทย หนวยซอมบํารุง จํานวน 1 

งาน

62,060.00     62,060.00     เฉพาะเจาะจง บจก.เทคนิเคิล ซัพ

พอรท แอนด เซอรวิส

62,060.00    บจก.เทคนิเคิล ซัพ

พอรท แอนด เซอรวิส

62,060.00    ติดตอสะดวก 

บริการรวดเร็ว

6300046 15 ตุลาคม 2562

47 จางซอมเปลี่ยนอะไหลระบบ

เอกซเรยคอมพิวเตอร กองรังสี 

จํานวน 1 งาน

34,133.00     34,133.00     เฉพาะเจาะจง บจก.โอเร็กซ เทรดดิ้ง 34,133.00    บจก.โอเร็กซ เทรดดิ้ง 34,133.00    ติดตอสะดวก 

บริการรวดเร็ว

6300047 15 ตุลาคม 2562

48 จางซอมเปลี่ยนอะไหลเครื่อง 

Colling Tower จํานวน 1 งาน

19,260.00     19,260.00     เฉพาะเจาะจง บจก.คิว.เอ็ม แอร 

เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส

19,260.00    บจก.คิว.เอ็ม แอร 

เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส

19,260.00    ติดตอสะดวก 

บริการรวดเร็ว

6300048 15 ตุลาคม 2562

49 จางซอมเปลี่ยนอะไหลตูควบคุม

ระบบมอเตอรสูบน้ําจํานวน 1 งาน

20,330.00     20,330.00     เฉพาะเจาะจง บจก.บี พารทเนอร 20,330.00    บจก.บี พารทเนอร 20,330.00    ติดตอสะดวก 

บริการรวดเร็ว

6300049 15 ตุลาคม 2562

50 จางซอมเปลี่ยนอะไหลเครื่องทําน้ํา

เย็น ยี่หอ Carrier No.1 จํานวน 1 

งาน

98,953.60     98,953.60     เฉพาะเจาะจง บจก.แคเรียร 

(ประเทศไทย)

98,953.60    บจก.แคเรียร 

(ประเทศไทย)

98,953.60    ติดตอสะดวก 

บริการรวดเร็ว

6300050 15 ตุลาคม 2562

51 จัดซื้อน้ํายาตรวจน้ําตาลปลายนิ้ว 

จํานวน 1 รายการ

8,346.00       8,346.00      เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย)

8,346.00      บจก.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย)

8,346.00      ติดตอสะดวก 

บริการรวดเร็ว

6300051 15 ตุลาคม 2562

52 จางทําผามานพรอมติดตั้งราง ชั้น 

7 (ฝงพิเศษ) จํานวน 40 ชุด

79,582.32     79,582.32     เฉพาะเจาะจง บจก.บิวตี้โฮมดีไซน

ผามาน (สํานักงาน

ใหญ)

79,582.32    บจก.บิวตี้โฮมดีไซน

ผามาน (สํานักงาน

ใหญ)

79,582.32    ติดตอสะดวก 

บริการรวดเร็ว

6300052 15 ตุลาคม 2562



หน้าที� 7 จาก 9

ลําดับ *

วิธีซื้อหรือจาง

ที่ (ผูเสนอราคา) (ราคา)  (ผูไดรับคัดเลือก)  (ราคา)

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อ/จาง
งานจัดซื้อหรือจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง
**รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

     ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่    

 ตกลงซื้อหรือจาง

ใชเกณฑราคา 

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

53 จัดซื้ออุปกรณสายไฟและ

สายโทรศัพทสําหรับหนวยงาน 

จํานวน 6 รายการ

12,186.00     12,186.00     เฉพาะเจาะจง แสงดีการคา 12,186.00    แสงดีการคา 12,186.00    ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300053 15 ตุลาคม 2562

54 จางซอมเปลี่ยอะไหลเครื่องอบผา 

IMMAGE หนวยซักรีด-ตัดเย็บ 

จํานวน 1 งาน

62,595.00     62,595.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เค.ที.บี ออโต 

เซอรวิส

62,595.00    หจก.เค.ที.บี ออโต 

เซอรวิส

62,595.00    ติดตอสะดวก 

บริการรวดเร็ว

6300054 15 ตุลาคม 2562

55 จัดซื้อซองซิปสีชา,สีแดง ขนาด 

10x15 ซม.ซองซิปใสขนาด 

13x20,15x23 ซม. จํานวน 4 

รายการ

86,830.50     86,830.50     เฉพาะเจาะจง บจก.ยาดรัก 86,830.50    บจก.ยาดรัก 86,830.50    ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300055 15 ตุลาคม 2562

56 จัดซื้อน้ํายาเพื่อใชตรวจหา HbA1c

 จํานวน 2 รายการ

41,800.00     41,800.00     เฉพาะเจาะจง บจก.เมดิคอล-ไดแอก

โนสติกส

41,800.00    บจก.เมดิคอล-ไดแอก

โนสติกส

41,800.00    ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300056 15 ตุลาคม 1962

57 จัดซื้อน้ํายาและน้ํามันหลอลื่นทํา

ความสะอาดหัวกรอ จํานวน 3 

รายการ

4,930.00       4,930.00      เฉพาะเจาะจง บจก.ทันตสยาม 4,930.00      บจก.ทันตสยาม 4,930.00      ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300057 15 ตุลาคม 2562

58 จัดซื้อ ABDMINAL ,GAUZE, TOP

  จํานวน 8 รายการ

47,680.00     47,680.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ไทยกอส 47,680.00    บจก.ไทยกอส 47,680.00    ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300058 15 ตุลาคม 2562

59 จางตรวจคุณภาพน้ําดื่ม น้ําใช 

(น้ําประปา) หนวยซอมบํารุง 

จํานวน 2 งาน

24,674.20     24,674.20     เฉพาะเจาะจง บจก.ยูไนเต็ด แอน

นาลิสต แอนด เอ็นจิ

เนียริ่ง คอนซัลแตนท

24,674.20    บจก.ยูไนเต็ด แอน

นาลิสต แอนด เอ็นจิ

เนียริ่ง คอนซัลแตนท

24,674.20    ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300059 17 ตุลาคม 2562

60 จางตรวจคุณภาพน้ําทิ้งอาคาร(น้ํา

กอนบําบัด)หนวยซอมบํารุง 

จํานวน 1 งาน

11,556.00     11,556.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ยูไนเต็ด แอน

นาลิสต แอนด เอ็นจิ

เนียริ่ง คอนซัลแตนท

11,556.00    บจก.ยูไนเต็ด แอน

นาลิสต แอนด เอ็นจิ

เนียริ่ง คอนซัลแตนท

11,556.00    ติดตอสะดวก 

บริการรวดเร็ว

6300060 17 ตุลาคม 2562



หน้าที� 8 จาก 9

ลําดับ *

วิธีซื้อหรือจาง

ที่ (ผูเสนอราคา) (ราคา)  (ผูไดรับคัดเลือก)  (ราคา)

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อ/จาง
งานจัดซื้อหรือจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง
**รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

     ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่    

 ตกลงซื้อหรือจาง

ใชเกณฑราคา 

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

61 จางเหมาติดตั้งประตูอลูมิเนียมกั้น

ทางเดิน ชั้น 6 และชั้น 7 อาคาร 

รพ.สวนเบญจกิติฯ  จํานวน 1 งาน

26,750.00     26,750.00     เฉพาะเจาะจง หจก. ณฐกฤษณการ

ชาง แอนด แอร 

เซอรวิส

26,750.00    หจก. ณฐกฤษณการ

ชาง แอนด แอร 

เซอรวิส

26,750.00    ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300061 22 ตุลาคม 2562

62 จัดซื้อน้ํายาใชตรวจการทํางานของ 

ไต,ตับ จํานวน 7 รายการ

79,688.00     79,688.00     เฉพาะเจาะจง บจก.อี ฟอร แอล 

เอม (มหาชน)

79,688.00    บจก.อี ฟอร แอล 

เอม (มหาชน)

79,688.00    ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300062 29 ตุลาคม 2562

63 จัดซื้อถุงมือผาตัด จํานวน 5 

รายการ

15,300.00     15,300.00     เฉพาะเจาะจง บจก.เมดดิกา 15,300.00    บจก.เมดดิกา 15,300.00    ติดตอสะดวก 

บริการรวดเร็ว

6300063 29 ตุลาคม 2562

64 จัดซื้อสารหนืด จํานวน 1 รายการ 98,000.00     98,000.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย)

98,000.00    บจก.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย)

98,000.00    ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300064 29 ตุลาคม 2562

65 จัดซื้อน้ํายาฆาเชื้อ จํานวน 1 

รายการ

12,840.00     12,840.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ดีกูด เทดดิ้ง 12,840.00    บจก.ดีกูด เทดดิ้ง 12,840.00    ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300065 29 ตุลาคม 2562

66 จัดซื้อไนโตรเจนเหลว จํานวน 1 

รายการ

4,280.00       4,280.00      เฉพาะเจาะจง บจก.ไครโอเซิรฟ 4,280.00      บจก.ไครโอเซิรฟ 4,280.00      ติดตอสะดวก 

บริการรวดเร็ว

6300066 29 ตุลาคม 2562

67 จางเหมายายและติดตั้งเครื่องฉาย

แสง จํานวน 1 งาน

16,050.00     16,050.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อุปกรณ และ 

เคมีวิจัย

16,050.00    หจก.อุปกรณ และ 

เคมีวิจัย

16,050.00    ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300067 29 ตุลาคม 2562

68 จัดซื้ออุปกรณฟอกเลือดผูปวยไต

วาย จํานวน 1 รายการ

40,000.00     40,000.00     เฉพาะเจาะจง บจก.อมรวิทย เมดิ

คอล

40,000.00    บจก.อมรวิทย เมดิ

คอล

40,000.00    ติดตอสะดวก 

บริการรวดเร็ว

6300068 29 ตุลาคม 2562

69 จัดซื้ออะไหลสําหรับซอมแอร 

จํานวน 4 รายการ

24,143.00     24,143.00     เฉพาะเจาะจง ทรัพยอนันต เอ็นจิ

เนียริ่ง

24,143.00    ทรัพยอนันต เอ็นจิ

เนียริ่ง

24,143.00    ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300069 29 ตุลาคม 2562

70 จัดซื้อน้ํายาตรวจเลือดและลาง

เครื่อง จํานวน 6 รายการ

87,075.00     87,075.00     เฉพาะเจาะจง บจก.อี ฟอร แอล 

เอม (มหาชน)

87,075.00    บจก.อี ฟอร แอล 

เอม (มหาชน)

87,075.00    ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300070 30 ตุลาคม 2562

71 จัดซื้อหมวก หนากากอนามัย ถุง

มือ ผากอส แผนปดตา จํานวน 9 

รายการ

70,350.00     70,350.00     เฉพาะเจาะจง บจก.เอส.เอ็น.โอ.มาร

เก็ตติ้ง

70,350.00    บจก.เอส.เอ็น.โอ.มาร

เก็ตติ้ง

70,350.00    ติดตอสะดวก 

บริการรวดเร็ว

6300071 31 ตุลาคม 2562



หน้าที� 9 จาก 9

ลําดับ *

วิธีซื้อหรือจาง

ที่ (ผูเสนอราคา) (ราคา)  (ผูไดรับคัดเลือก)  (ราคา)

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อ/จาง
งานจัดซื้อหรือจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง
**รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

     ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่    

 ตกลงซื้อหรือจาง

ใชเกณฑราคา 

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

72 จัดซื้อเข็มฉีดยา ชุดใหเลือด หลอด

ฉีดยา และอุปกรณตอหัวเข็ม 

จํานวน 13 รายการ

81,653.84     81,653.84     เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย)

81,653.84    บจก.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย)

81,653.84    ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300072 31 ตุลาคม 2562

73 จัดซื้อทอใหออกซิเจน หนากากพน

ยา จํานวน 2 รายการ

20,865.00     20,865.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ดีทแฮลม เคล

เลอร โลจิสติกส

20,865.00    บจก.ดีทแฮลม เคล

เลอร โลจิสติกส

20,865.00    ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300073 31 ตุลาคม 2562

74 จัดซื้อเข็มฉีดยา ทอ3ทาง จํานวน 7

 รายการ

36,529.80     36,529.80     เฉพาะเจาะจง บจก.เจ.พ.ีพ.ี เทรดดิ้ง

 แอนด เอ็นจิเนียริ่ง

36,529.80    บจก.เจ.พ.ีพ.ี เทรดดิ้ง

 แอนด เอ็นจิเนียริ่ง

36,529.80    ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300074 31 ตุลาคม 2562

75 จัดซื้อเลนสแกวตาเทียม จํานวน 1

 รายการ

95,000.00     95,000.00     เฉพาะเจาะจง บจก.อารเอกซ 95,000.00    บจก.อารเอกซ 95,000.00    ติดตอสะดวก 

บริการรวดเร็ว

6300075 31 ตุลาคม 2562

76 จัดซื้อตลับยา ขนาด 30 gm 

จํานวน 1 รายการ

48,000.00     48,000.00     เฉพาะเจาะจง ราน พรีมาพลัส 48,000.00    ราน พรีมาพลัส 48,000.00    ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300076 31 ตุลาคม 2562

77 จัดซื้อแผนตรวจปสสาวะ จํานวน 1

 รายการ

12,840.00     12,840.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย)

12,840.00    บจก.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย)

12,840.00    ติดตอสะดวก 

บริการรวดเร็ว

6300077 31 ตุลาคม 2562

78 จัดซื้อแกสถังใหญ จํานวน 30 ถัง 35,400.00     35,400.00     เฉพาะเจาะจง หจก.สาธรแกส 35,400.00    หจก.สาธรแกส 35,400.00    ติดตอสะดวก 

บริการรวดเร็ว

6300078 31 ตุลาคม 2562
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