
หน้าที� 1 จาก 6

ลําดับ *

วิธีซื้อหรือจาง

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

1 จางซอมเปลี่ยนอะไหลตูอบเด็ก

คลอดกอนกําหนด จํานวน 1 งาน

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอิรธไลน 6,500.00 บจก.เอิรธไลน 6,500.00 ติดตอสะดวก 

บริการรวดเร็ว

6300079 5 พฤศจิกายน 2562

2 จางซอมเปลี่ยนอะไหลตูอบเด็กแรก

เกิดชนิดเคลื่อนยาย จํานวน 1 งาน

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซายน เอ็นจิ

เนียร อินเตอรเนชั่น

แนล

7,000.00 บจก.ซายน เอ็นจิ

เนียร อินเตอรเนชั่น

แนล

7,000.00 ติดตอสะดวก 

บริการรวดเร็ว

6300080 5 พฤศจิกายน 2562

3 จางซอมเปลี่ยนอะไหลเครื่องวัด

คลื่นหัวใจไฟฟา จํานวน 1 งาน

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไอดีเอส เมดิ

คอล ซิสเด็มส

8,500.00 บจก.ไอดีเอส เมดิ

คอล ซิสเด็มส

8,500.00 ติดตอสะดวก 

บริการรวดเร็ว

6300081 5 พฤศจิกายน 2562

4 จางซอมเปลี่ยนอะไหลปมน้ําขนาด

 1HP 380V ,1HP 220V จํานวน 2

 รายการ

38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สีสรร ซัพพลาย 

เซอรวิส

38,520.00 บจก.สีสรร ซัพพลาย 

เซอรวิส

38,520.00 ติดตอสะดวก 

บริการรวดเร็ว

6300082 5 พฤศจิกายน 2562

5 จัดซื้อชุดขอเขาเทียม จํานวน 1 ชุด 68,000.00 68,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซีซี เฮลทแคร 68,000.00 บจก.ซีซี เฮลทแคร 68,000.00 ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300083 5 พฤศจิกายน 2562

6 จัดซื้ออุปกรณเก็บเศษตอกระจก 

จํานวน 54 ชิ้น

97,200.00 97,200.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย)

97,200.00 บจก.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย)

97,200.00 ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300084 5 พฤศจิกายน 2562

7 จัดซื้อเครื่องนับเม็ดเลือด จํานวน 1

 เครื่อง

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แล็บมาสเตอร 

แอดวานซ

36,000.00 บจก.แล็บมาสเตอร 

แอดวานซ

36,000.00 ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300085 7 พฤศจิกายน 2562

8 จัดซื้อวัสดุใสฟนและครอบฟน 

จํานวน 2 รายการ

9,680.00 9,680.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แอคคอรด คอร

ปอเรชั่น

9,680.00 บจก.แอคคอรด คอร

ปอเรชั่น

9,680.00 ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300086 7 พฤศจิกายน 2562

แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อ/จาง
งานจัดซื้อหรือจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง
**รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

     ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่    

 ตกลงซื้อหรือจาง

ใชเกณฑราคา 

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

 ฝายการแพทย

การจัดซื้อจัดจางทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข)

วันที่  1-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 



หน้าที� 2 จาก 6

ลําดับ *

วิธีซื้อหรือจาง

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

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อ/จาง
งานจัดซื้อหรือจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง
**รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

     ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่    

 ตกลงซื้อหรือจาง

ใชเกณฑราคา 

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

9 จัดซื้อวัสดุยึดชิ้นงานใสฟนและ

ครอบฟน จํานวน 1 หอ

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย)

5,350.00 บจก.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย)

5,350.00 ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300087 7 พฤศจิกายน 2562

10 จัดซื้อกลองจุลทรรศนชนิด 2 ตา 

จํานวน 2 กลอง

96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สเปชเมด 96,000.00 บจก.สเปชเมด 96,000.00 ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300088 7 พฤศจิกายน 2562

11 จัดซื้อน้ํายา ชุดตรวจ คลอรีนและ

ความกระดางน้ําดิบ จํานวน 2 

รายการ

3,531.00 3,531.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ส.นภา 

(ประเทศไทย)

3,531.00 บจก.ส.นภา 

(ประเทศไทย)

3,531.00 ติดตอสะดวก 

บริการรวดเร็ว

6300089 7 พฤศจิกายน 2562

12 จางทําผามานพรอมติดตั้งราง หอ

ผูปวย ชั้น 8 (ฝงพิเศษ) จํานวน 50

 ชุด

95,982.21 95,982.21 เฉพาะเจาะจง บจก.บิวตี้โฮมดีไซน

ผามาน (สํานักงาน

ใหญ)

95,982.21 บจก.บิวตี้โฮมดีไซน

ผามาน (สํานักงาน

ใหญ)

95,982.21 ติดตอสะดวก 

บริการรวดเร็ว

6300090 13 พฤศจิกายน 2562

13 จัดซื้ออุปกรณใสฟนและครอบฟน 

จํานวน 2 รายการ

9,680.00 9,680.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แอคคอรด คอร

ปอเรชั่น

9,680.00 บจก.แอคคอรด คอร

ปอเรชั่น

9,680.00 ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300091 13 พฤศจิกายน 2562

14 จัดซื้อเทอรโมมิเตอร แผนใหความ

รอนไฟฟา จํานวน 2 รายการ

2,856.00 2,856.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สมาพันธเฮลธ 2,856.00 บจก.สมาพันธเฮลธ 2,856.00 ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300092 13 พฤศจิกายน 2562

15 จัดซื้อถุงรองรับปสสาวะ สายซัคชั่น

 หนากากพนยา จํานวน 4 รายการ

37,200.00 37,200.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซิตี้ เมดิคอล 

ซัพพลาย

37,200.00 บจก.ซิตี้ เมดิคอล 

ซัพพลาย

37,200.00 ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300093 13 พฤศจิกายน 2562

16 จัดซื้อสําลีปราศจากเชื้อ จํานวน 

1,920 หอ

7,680.00 7,680.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไบโอคอททอน 7,680.00 บจก.ไบโอคอททอน 7,680.00 ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300094 13 พฤศจิกายน 2562

17 จัดซื้อน้ํายาฆาเชื้อ จํานวน 2 

รายการ

8,270.24 8,270.24      เฉพาะเจาะจง บจก.สหแพทยเภสัช 8,270.24 บจก.สหแพทยเภสัช 8,270.24 ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300095 13 พฤศจิกายน 2562

18 จัดซื้อถุงมือ หนากากอนามัย สบู

เหลว จํานวน 5 รายการ

17,115.00 17,115.00     เฉพาะเจาะจง บจก.เอส.เอ็น.โอ.มาร

เก็ตติ้ง

17,115.00 บจก.เอส.เอ็น.โอ.มาร

เก็ตติ้ง

17,115.00 ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300096 13 พฤศจิกายน 2562



หน้าที� 3 จาก 6

ลําดับ *

วิธีซื้อหรือจาง

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

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อ/จาง
งานจัดซื้อหรือจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง
**รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

     ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่    

 ตกลงซื้อหรือจาง

ใชเกณฑราคา 

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

19 จัดซื้อสารเคมีใชสําหรับระบบ

บําบัดน้ําเสีย จํานวน 3 รายการ

17,115.00 17,115.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ไทยไบโอ อ็อก

ซีน

17,115.00 บจก.ไทยไบโอ อ็อก

ซีน

17,115.00 ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300097 13 พฤศจิกายน 2562

20 จัดซื้อน้ํายาแอร R22 จํานวน 50 

กิโลกรัม

6,955.00 6,955.00      เฉพาะเจาะจง บจก.เอ.ไอ.จ.ี เอเชีย 

อินเตอรกรุป

6,955.00 บจก.เอ.ไอ.จ.ี เอเชีย 

อินเตอรกรุป

6,955.00 ติดตอสะดวก 

บริการรวดเร็ว

6300098 13 พฤศจิกายน 2562

21 จัดซื้อเตาอบไมโครเวฟ กระติกน้ํา

รอน ตูเย็น จํานวน 3 รายการ

38,413.00 38,413.00     เฉพาะเจาะจง บจก.เอสเอ็มทีวี โฮม

อีเล็คทริค

38,413.00 บจก.เอสเอ็มทีวี โฮม

อีเล็คทริค

38,413.00 ติดตอสะดวก 

บริการรวดเร็ว

6300099 14 พฤศจิกายน 2562

22 จัดซื้อถุงมือผาตัดมีแปง จํานวน 3 

รายการ

3,300.00 3,300.00      เฉพาะเจาะจง บจก.เมดดิกา 3,300.00 บจก.เมดดิกา 3,300.00 ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300100 15 พฤศจิกายน 2562

23 จัดซื้อเลนสเทียมชนิดนิ่มพับได 

จํานวน 19 ชิ้น

53,200.00 53,200.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ซิลลิค ฟารมา 53,200.00 บจก.ซิลลิค ฟารมา 53,200.00 ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300101 15 พฤศจิกายน 2562

24 จัดซื้อชุดขอเขาเทียม จํานวน 1 ชุด 60,000.00 60,000.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ซีซี เฮลทแคร 60,000.00 บจก.ซีซี เฮลทแคร 60,000.00 ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300102 15 พฤศจิกายน 2562

25 จางติดตั้งฟลมกรองแสงบริเวณ

อาคาร 2 จํานวน 1 งาน

48,150.00 48,150.00     เฉพาะเจาะจง บจก.แพนเด็ค 48,150.00 บจก.แพนเด็ค 48,150.00 ติดตอสะดวก 

บริการรวดเร็ว

6300103 15 พฤศจิกายน 2562

26 จางซอมเปลี่ยนอะไหลเครื่องกรอง

น้ําระบบ R/O กองพยาธิ จํานวน 1

 งาน

41,970.75 41,970.75     เฉพาะเจาะจง บจก.99 อาร.โอ.

เท็กซท

41,970.75 บจก.99 อาร.โอ.

เท็กซท

41,970.75 ติดตอสะดวก 

บริการรวดเร็ว

6300104 15 พฤศจิกายน 2562

27 จัดซื้ออุปกรณและน้ํายาใชเพาะ

เชื้อแบคทีเรีย จํานวน 8 รายการ

11,100.00 11,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.คลีนิคอลไดแอก

โนสติคส

11,100.00 หจก.คลีนิคอลไดแอก

โนสติคส

11,100.00 ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300105 15 พฤศจิกายน 2562

28 จัดซื้อยาชา จํานวน 10 กลอง 4,850.00 4,850.00      เฉพาะเจาะจง บจก.ชูมิตร 1967 4,850.00 บจก.ชูมิตร 1967 4,850.00 ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300106 15 พฤศจิกายน 2562

29 จัดซื้อผลิตภัณฑเช็ดทําความ

สะอาดบริเวณรอบดวงตา จํานวน 

10 กลอง

1,605.00 1,605.00      เฉพาะเจาะจง หจก.แม็กซิม 

อินเตอรคอนติเนเตอล

1,605.00 หจก.แม็กซิม 

อินเตอรคอนติเนเตอล

1,605.00 ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300107 20 พฤศจิกายน 2562



หน้าที� 4 จาก 6

ลําดับ *

วิธีซื้อหรือจาง

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

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อ/จาง
งานจัดซื้อหรือจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง
**รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

     ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่    

 ตกลงซื้อหรือจาง

ใชเกณฑราคา 

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

30 จางซอมเปลี่ยนอะไหลเครื่องดึงคอ

 จํานวน 1 งาน

25,680.00 25,680.00     เฉพาะเจาะจง บจก.รีแฮบ เมดิคอล 25,680.00 บจก.รีแฮบ เมดิคอล 25,680.00 ติดตอสะดวก 

บริการรวดเร็ว

6300108 20 พฤศจิกายน 2562

31 จัดซื้อไสกรองเครื่องกรองน้ํา

บริสุทธิ์ R/O จํานวน 5 รายการ

19,568.16 19,568.16     เฉพาะเจาะจง บจก.นําวิวัฒนการ

ชาง (1992)

19,568.16 บจก.นําวิวัฒนการ

ชาง (1992)

19,568.16 ติดตอสะดวก 

บริการรวดเร็ว

6300109 20 พฤศจิกายน 2562

32 จัดซื้อน้ํายาใชในกระบวนการฟอก

เลือด จํานวน 2 รายการ

     57,500.00 57,500.00     เฉพาะเจาะจง บจก.แอสโทรเมด     57,500.00 บจก.แอสโทรเมด     57,500.00 ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300110 20 พฤศจิกายน 2562

33 จัดซื้อเวชภัณฑใชสําหรับ

หนวยงานทั่วไป จํานวน 10 รายการ

20,515.00 20,515.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ไทยกอส 20,515.00 บจก.ไทยกอส 20,515.00 ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300111 20 พฤศจิกายน 2562

34 จัดซื้อชุดยึดแกนมอเตอร จํานวน 1

 ชิ้น

3,519.23 3,519.23 เฉพาะเจาะจง หจก.เค.ที.บี ออโต

เซอรวิส

3,519.23 หจก.เค.ที.บี ออโต

เซอรวิส

3,519.23 ติดตอสะดวก 

บริการรวดเร็ว

6300112 20 พฤศจิกายน 2562

35 จัดซื้ออะไหลเครื่องมือแพทย 

จํานวน 7 รายการ

31,700.00 31,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อิควิปเมนท 

โซลูชั่น

31,700.00 หจก.อิควิปเมนท 

โซลูชั่น

31,700.00 ติดตอสะดวก 

บริการรวดเร็ว

6300113 20 พฤศจิกายน 2562

36 จัดซื้อเครื่องโทรสาร จํานวน 1 

เครื่อง

10,593.00 10,593.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พรทวี โอเอ 10,593.00 บจก.พรทวี โอเอ 10,593.00 ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300114 21 พฤศจิกายน 2562

37 จัดซื้อน้ํายาตรวจหา HbA1c 

จํานวน 3 รายการ

83,600.00     83,600.00     เฉพาะเจาะจง บจก.เมดิคอล-ไดแอกโน 83,600.00    บจก.เมดิคอล-ไดแอก

โนสติกส

83,600.00    ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300115 25 พฤศจิกายน 2562

38 จัดซื้อหัวขัดฟนอะคริลิค จํานวน 3

 รายการ

2,880.00 2,880.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เซี่ยงไฮทันต

ภัณฑ

      2,880.00 หจก.เซี่ยงไฮทันต

ภัณฑ

      2,880.00 ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300116 25 พฤศจิกายน 2562

39 จัดซื้ออะไหลงานซอมไฟฟา และ

สายฉีดชําระ จํานวน 8 รายการ

7,383.00       7,383.00      เฉพาะเจาะจง หสม.แสงดี 7,383.00      หสม.แสงดี 7,383.00      ติดตอสะดวก 

บริการรวดเร็ว

6300117 25 พฤศจิกายน 2562

40 จัดซื้ออะไหลงานซอมไฟฟาและ

น้ําประปา จํานวน 13 รายการ

3,320.00       3,320.00      เฉพาะเจาะจง แสงดีการคา 3,320.00      แสงดีการคา 3,320.00      ติดตอสะดวก 

บริการรวดเร็ว

6300118 25 พฤศจิกายน 2562



หน้าที� 5 จาก 6

ลําดับ *

วิธีซื้อหรือจาง

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

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อ/จาง
งานจัดซื้อหรือจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง
**รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

     ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่    

 ตกลงซื้อหรือจาง

ใชเกณฑราคา 

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

41 จัดซื้อน้ํายาตรวจหาสารเคมีใน

ปสสาวะและตรวจเลือดในอุจจาระ

 จํานวน 3 รายการ

10,280.00     10,280.00     เฉพาะเจาะจง บจก.วายไดซนอ

สติคส (ประเทศไทย)

10,280.00    บจก.วายไดซนอ

สติคส (ประเทศไทย)

10,280.00    ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300119 25 พฤศจิกายน 2562

42 จัดซื้อโทรทัศน ขาแขวนผนัง 

จํานวน 2 รายการ

64,200.00     64,200.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เอ็นเทรดดิ้ง

 เซ็นเตอร

64,200.00    หจก.เอส.เอ็นเทรดดิ้ง

 เซ็นเตอร

64,200.00    ติดตอสะดวก 

บริการรวดเร็ว

6300120 25 พฤศจิกายน 2562

43 จัดซื้อเลนสเทียมชนิดนิ่มพับได 

จํานวน 2 รายการ

52,000.00     52,000.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ซิลลิค ฟารมา 52,000.00    บจก.ซิลลิค ฟารมา 52,000.00    ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300121 25 พฤศจิกายน 2562

44 จัดซื้อสารทดแทนกระดูกชนิดมียา

ปฏิชีวนะ จํานวน 1 ชิ้น

3,800.00       3,800.00      เฉพาะเจาะจง บจก.บางกอกยูนิเทรด 3,800.00      บจก.บางกอกยูนิเทรด 3,800.00      ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300122 25 พฤศจิกายน 2562

45 จัดซื้อคลีนแคร เจลใสทําความ

สะอาด จํานวน 40 ขวด

2,354.00       2,354.00      เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 2,354.00      องคการเภสัชกรรม 2,354.00      ติดตอสะดวก 

บริการรวดเร็ว

6300123 25 พฤศจิกายน 2562

46 จัดซื้อผากอส ถุงมือ สําลีกอน 

จํานวน 3 รายการ

9,600.00       9,600.00      เฉพาะเจาะจง บจก.ไทยกอส 9,600.00      บจก.ไทยกอส 9,600.00      ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300124 25 พฤศจิกายน 2562

47 จัดซื้อตัวกรองน้ํายาเครื่องไตเทียม 

จํานวน 2 รายการ

50,000.00     50,000.00     เฉพาะเจาะจง บจก.เฟรสซีเนียส 

เมดิคอล แคร

50,000.00    บจก.เฟรสซีเนียส 

เมดิคอล แคร

50,000.00    ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300125 25 พฤศจิกายน 2562

48 จัดซื้อแผนตรวจปสสาวะ จํานวน 

12 กลอง

15,408.00     15,408.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย)

15,408.00    บจก.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย)

15,408.00    ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300126 26 พฤศจิกายน 2562

49 จัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย

 จํานวน 3 รายการ

5,676.35       5,676.35      เฉพาะเจาะจง บจก.ลินเด (ปะเทศ

ไทย)

5,676.35      บจก.ลินเด (ปะเทศ

ไทย)

5,676.35      ติดตอสะดวก 

บริการรวดเร็ว

6300127 27 พฤศจิกายน 2562

50 จัดซื้อชุดสายใหน้ําเกลือ ปายผูก

ขอมือ จํานวน 2 รายการ

31,840.00     31,840.00     เฉพาะเจาะจง บจก.เอ็มมีเนนซ 

อินเตอรเนชั่นแนล

31,840.00    บจก.เอ็มมีเนนซ 

อินเตอรเนชั่นแนล

31,840.00    ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300128 27 พฤศจิกายน 2562

51 จัดซื้อเครื่องนอน ชุดคนไข และชุด

เจาหนาที่ จํานวน 12 รายการ

48,550.00     48,550.00     เฉพาะเจาะจง บจก.รัตนาแอ็พแพ

เร็ล แคร

48,550.00    บจก.รัตนาแอ็พแพ

เร็ล แคร

48,550.00    ติดตอสะดวก 

บริการรวดเร็ว

6300129 27 พฤศจิกายน 2562



หน้าที� 6 จาก 6

ลําดับ *

วิธีซื้อหรือจาง

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

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อ/จาง
งานจัดซื้อหรือจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง
**รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

     ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่    

 ตกลงซื้อหรือจาง

ใชเกณฑราคา 

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

52 จัดซื้อดามกรอฟน ดามผาตัดฟนคุด

 จํานวน 2 รายการ

104,000.00    104,000.00   เฉพาะเจาะจง บจก.ทันตสยาม 104,000.00  บจก.ทันตสยาม 104,000.00   ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300130 27 พฤศจิกายน 2562

53 จัดซื้อชุดใหน้ําเกลือ เข็มฉีดยา 

จํานวน 2 รายการ

16,157.00     16,157.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย)

16,157.00    บจก.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย)

16,157.00    ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300131 29 พฤศจิกายน 2562

54 จัดซื้อ Sproreclear (แผนใย

สังเคราะห) จํานวน 10 กระปอง

3,000.00       3,000.00      เฉพาะเจาะจง บจก.ไทยกอส 3,000.00      บจก.ไทยกอส 3,000.00      ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300132 29 พฤศจิกายน 2562

55 จัดซื้อ HIBISCRUM 

CHLORHEXIDINE จํานวน 2 

รายการ

7,107.37       7,107.37      เฉพาะเจาะจง บจก.สหแพทยเภสัช 7,107.37      บจก.สหแพทยเภสัช 7,107.37      ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300133 29 พฤศจิกายน 2562

56 จัดซื้อถุงมือผาตัด No.7 No.7.5 

No.6.5 จํานวน 3 รายการ

6,000.00       6,000.00      เฉพาะเจาะจง บจก.ไซเอนซเมด 6,000.00      บจก.ไซเอนซเมด 6,000.00      ติดตอสะดวก 

สินคาคุณภาพดี

6300134 29 พฤศจิกายน 2562

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

บริการรวดเร็ว

6300135 29 พฤศจิกายน 2562
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