
แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว - ถังแก๊ส จ านวน 3 ถัง 13,482.00 13,482.00 เฉพาะเจาะจง บจก.รังสิตอินดรัสเทรียลแก๊ส บจก.รังสิตอินดรัสเทรียลแก๊ส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)049/64

13,482.00 13,482.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 2 ธันวาคม 2563

2 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - สายชาร์จไฟฟ้า 7,864.50 7,864.50 เฉพาะเจาะจง บจก.เอสอาร์เอส แม็กพลัส บจก.เอสอาร์เอส แม็กพลัส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)050/64

7,864.50 7,864.50 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2563

3 ซ้ือวัสดุการเกษตร-ดินด า จ านวน 70 คิว 54,600.00 54,600.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีดีโปรเซส บจก.ดีดีโปรเซส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)051/64

54,600.00 54,600.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2563

4 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ 37,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เกดไซน่ิง บจก.เกดไซน่ิง การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)052/64

34,000.00 34,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2563

5 ซ้ืออะไหล่ประตุอัติโนมัติ-มอเตอร์พร้อมติดต้ัง 30,495.00 30,495.00 เฉพาะเจาะจง บจก.มาสเตอรื บิสสิเนส บจก.มาสเตอรื บิสสิเนส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)053/64

30,495.00 30,495.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2563

6 ซ้ือข้าวสารหอมมะลิ บบะจุถุงละ 50gk. 11,500.00 11,500.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการวิชาการของมูลนิธิชัยพัฒนา ศูนย์บริการวิชาการของมูลนิธิชัยพัฒนา การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)054/64

จ านวน 10 ถุง 11,500.00 11,500.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2563

7 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 10 รายการ 30,409.00 30,409.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีดีโปรเซส บจก.ดีดีโปรเซส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)055/64

30,409.00 30,409.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2563

8 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว - เคร่ืองล่อยุงและแมลง 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีดีโปรเซส บจก.ดีดีโปรเซส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)056/64

จ านวน 2 เคร่ือง 3,600.00 3,600.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2563

9 ซ้ือวัสดุส านักงาน - กระจกโค้ง จ านวน 2 อัน 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีดีโปรเซส บจก.ดีดีโปรเซส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)057/64

4,500.00 4,500.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2563

10 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ 72,600.00 72,600.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เทคไซน่ิง บจก.เทคไซน่ิง การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)058/64

72,600.00 72,600.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

วันท่ี 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



11 จัดซ้ือกระดาษปร้ินภาพการตรวจ EGP 12 ม้วน 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เก้าสยาม บจก.เก้าสยาม การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)059/64

3,600.00 3,600.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 8 ธันวาคม 2563

12 จัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับฉีดสารทึบรังสี 1 รายการ 47,000.00 47,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เจเอ็นที เมดิคอล บจก.เจเอ็นที เมดิคอล การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)060/64

47,000.00 47,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 8 ธันวาคม 2563

13 จัดซ้ือใบมีดส าหรับสาดบล็อกพาราฟิน 3 กล่อง 11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แล็บมาสเตอร์ บจก.แล็บมาสเตอร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)061/64

11,400.00 11,400.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 8 ธันวาคม 2563

14 จัดว้ือแก๊สหุงต้ม จ านวน 9 ถัง 14,204.25 14,204.25 เฉพาะเจาะจง บจก.รังสิตอินดัสเทรียลแก๊ส บจก.รังสิตอินดัสเทรียลแก๊ส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)062/64

14,204.25 14,204.25 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 8 ธันวาคม 2563

15 จัดซ้ือแก๊สอกวิเจน จ านวน 1 รายการ 4,429.80 4,429.80 เฉพาะเจาะจง บจก.รังสิตอินดัสเทรียลแก๊ส บจก.รังสิตอินดัสเทรียลแก๊ส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)063/64

4,429.80 4,429.80 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 8 ธันวาคม 2563

16 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1 รายการ 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)064/64

32,100.00 32,100.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2563

17 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1 รายการ 37,498.15 37,498.15 เฉพาะเจาะจง บจก.บอสตัน ไซเอนทิฟิค บจก.บอสตัน ไซเอนทิฟิค การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)065/64

37,498.15 37,498.15 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2563

18 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3 รายการ 65,250.00 65,250.00 เฉพาะเจาะจง บจก.น าวิวัฒน์การช่าง บจก.น าวิวัฒน์การช่าง การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)066/64

65,250.00 65,250.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2563

19 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4 รายการ 33,800.00 33,800.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ บจก.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)067/64

33,800.00 33,800.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2563

20 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1 รายการ 11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไพบูลย์ คอล ซัพพลาย บจก.ไพบูลย์ คอล ซัพพลาย การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)068/64

11,400.00 11,400.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2563

21 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5 รายการ 67,200.00 67,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กรีน เอ็ม ดี หจก.กรีน เอ็ม ดี การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)069/64

67,200.00 67,200.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2563

22 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 12 รายการ 92,180.00 92,180.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ป.เวชชุปกรณ์ หจก.ป.เวชชุปกรณ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)070/64

92,180.00 92,180.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2563

23 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1 รายการ 3,540.00 3,540.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เมทต้า อีคริปเมนส์ บจก.เมทต้า อีคริปเมนส์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)071/64

3,540.00 3,540.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2563



24 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1 รายการ 17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซิมม์ บจก.ซิมม์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)072/64

17,120.00 17,120.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2563

25 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 2,850.00 2,850.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เบทเทอร์ แพดิ พลัส บจก.เบทเทอร์ แพดิ พลัส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)073/64

2,850.00 2,850.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2563

26 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5 รายการ 44,656.00 44,656.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีดีโปรเซส บจก.ดีดีโปรเซส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)074/64

44,656.00 44,656.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2563

27 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 13 รายการ 32,782.00 32,782.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีดีโปรเซส บจก.ดีดีโปรเซส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)075/64

32,782.00 32,782.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2563

28 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 38,250.00 38,250.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีดีโปรเซส บจก.ดีดีโปรเซส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)076/64

38,250.00 38,250.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2563

29 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 22,929.00 22,929.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีดีโปรเซส บจก.ดีดีโปรเซส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)077/64

22,929.00 22,929.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2563

30 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 28,358.00 28,358.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีดีโปรเซส บจก.ดีดีโปรเซส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)078/64

28,358.00 28,358.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2563

31 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์บัตรชนิดพิมพ์ด้านเดียว 47,936.00 47,936.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดาต้าโปรดักส์ แอปปังฯ บจก.ดาต้าโปรดักส์ แอปปังฯ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)079/64

47,936.00 47,936.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 16 ธันวาคม 2563

32 จัดว้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 26 รายการ 77,861.76 77,861.76 เฉพาะเจาะจง บจก.ธนวรรณ บจก.ธนวรรณ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)080/64

44,861.76 44,861.76 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 16 ธันวาคม 2563

33 จัดซือตู้จัดเก็บแบบฟอร์ม จ านวน 2 ตู้ 2,996.00 2,996.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอส วี เค เชฟ บจก.เอส วี เค เชฟ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)081/64

2,996.00 2,996.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 16 ธันวาคม 2563

34 จัดซ้ือวัสดุวิทยาสาตร์และการแพทย์ 2 รายการ 188,998.38 188,998.38 เฉพาะเจาะจง บจก.ไบโอมีเดีย บจก.ไบโอมีเดีย การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)082/64

188,998.38 188,998.38 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 16 ธันวาคม 2563

35 จัดซ้ือสารเภสัชรังสี  6 รายการ 138,030.00 138,030.00 เฉพาะเจาะจง สทน. สทน. การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)083/64

138,030.00 138,030.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 16 ธันวาคม 2563

36 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)084/64



4,800.00 4,800.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 16 ธันวาคม 2563

37 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ -สาย Lan cat 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีดีโปรเซส บจก.ดีดีโปรเซส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)085/64

4,300.00 4,300.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 16 ธันวาคม 2563

38 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 13,035.00 13,035.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีดีโปรเซส บจก.ดีดีโปรเซส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)086/64

13,035.00 13,035.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 16 ธันวาคม 2563

39 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ - หมึกพิมพ์  6 รายการ 95,979.00 95,979.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซี เอส ที ซัพพลาย บจก.ซี เอส ที ซัพพลาย การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)087/64

95,979.00 95,979.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 16 ธันวาคม 2563

40 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 44,999.92 44,999.92 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)088/64

44,999.92 44,999.92 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2563

41 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 24,075.00 24,075.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ชินโด ไคเซน บจก.ชินโด ไคเซน การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)089/64

24,075.00 24,075.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2563

42 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซีเอสเค ซัพพลาย บจก.ซีเอสเค ซัพพลาย การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)090/64

30,000.00 30,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2563

43 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 112,000.00 112,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ป.เวชชุปกรณ์ หจก.ป.เวชชุปกรณ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)091/64

112,000.00 112,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2563

44 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 8 รายการ 119,950.00 119,950.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีดีโปรเซส บจก.ดีดีโปรเซส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)092/64

119,950.00 119,950.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2563

45 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 4 รายการ 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไบโอคอททอน บจก.ไบโอคอททอน การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)093/64

21,400.00 21,400.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2563

46 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 7 รายการ 7,940.00 7,940.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ยู พี เมดิคอล ซอลเตอร์ บจก.ยู พี เมดิคอล ซอลเตอร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)094/64

7,940.00 7,940.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2563

47 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 2,880.00 2,880.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โพสเฮลท์แคร์ บจก.โพสเฮลท์แคร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)095/64

2,880.00 2,880.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2563

48 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 31,321.04 31,321.04 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)096/64

31,321.04 31,321.04 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2563



49 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 4 รายการ 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เทคโนเมดิคัล บจก.เทคโนเมดิคัล การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)097/64

40,000.00 40,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2563

50 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 5 รายการ 47,821.24 47,821.24 เฉพาะเจาะจง บจก.รีโซลิค บจก.รีโซลิค การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)098/64

47,821.24 47,821.24 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2563

51 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 6 รายการ 71,500.00 71,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไทยก๊อส บจก.ไทยก๊อส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)099/64

71,500.00 71,500.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2563

52 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 7,750.00 7,750.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เทคโนเมดิคัล บจก.เทคโนเมดิคัล การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)100/64

7,750.00 7,750.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2563

53 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ 11,725.00 11,725.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีดีโปรเซส บจก.ดีดีโปรเซส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)101/64

11,725.00 11,725.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2563

54 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5 รายการ 66,340.00 66,340.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บี แอนด์ บี อินเตอร์แพ็ค บจก.บี แอนด์ บี อินเตอร์แพ็ค การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)102/64

66,340.00 66,340.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2563

55 จัดซ้ือวัสดุงส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีดีโปรเซส บจก.ดีดีโปรเซส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)103/64

4,500.00 4,500.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2563

56 จัดซ้ือวัสดุงส านักงาน จ านวน 5 รายการ 28,248.00 28,248.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีดีโปรเซส บจก.ดีดีโปรเซส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)104/64

28,248.00 28,248.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2563

57 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 3,312.00 3,312.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แปซิฟิค เฮลท์แคร์ ไทยแลนด์ บจก.แปซิฟิค เฮลท์แคร์ ไทยแลนด์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)105/64

3,312.00 3,312.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2563

58 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล บจก.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)106/64

3,800.00 3,800.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2563

59 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซิลลิค ฟาร์มา บจก.ซิลลิค ฟาร์มา การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)107/64

5,350.00 5,350.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2563

60 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บจก.จอท์นสัน แอนด์ จอท์นสัน (ไทย)บจก.จอท์นสัน แอนด์ จอท์นสัน (ไทย) การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)108/64

6,420.00 6,420.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2563

61 จัดซ้ือโต๊ะอเนกประสงค์ จ านวน 1 ตัว 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แสนสุข 99 บจก.แสนสุข 100 การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)109/64



1,700.00 1,700.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2563

62 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 23,500.00 23,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อาร์เอ็กซ์ บจก.อาร์เอ็กซ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)110/64

23,500.00 23,500.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2563

63 จัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ - 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ยูโรสแกน บจก.ยูโรสแกน การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)111/64

เคร่ืองป่ันเหว่ียงตะกอนชนิดต้ังโต๊ะ 32,000.00 32,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2563

64 จัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ - ภาชนะ 59,920.00 59,920.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ยูโรสแกน บจก.ยูโรสแกน การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)112/64

ส าหรับบรรจุหลอดทดลองเคร่ืองป่ันเหว่ีงตะกอน 59,920.00 59,920.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2563

65 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน-ตู้บานเล่ือนอเนกประสงค์ 1ตู้ 6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แสนสุข 99 บจก.แสนสุข 100 การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)113/64

6,300.00 6,300.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2563

66 ซ้ืออะไหล่ X-Ray เจาะช้ินเน่ือเต้านมระบบดิจิตอล 219,000.00 219,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บีเจเอส เมดิคอล บจก.บีเจเอส เมดิคอล การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)114/64

219,000.00 219,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2563

67 จัดซ้ือน้ ายาตรวจทางภูมิคุ้มกัน ต.ค. 116,523.00 116,523.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)115/64

116,523.00 116,523.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2563

68 จัดซ้ือน้ ายาตรวจทางภูมิคุ้มกัน พ.ย. 330,523.00 330,523.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)116/64

330,523.00 330,523.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2563

69 จัดซ้ือน้ ายาตรวจทางภูมิคุ้มกัน ธ.ค. 81,962.00 81,962.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)117/64

81,962.00 81,962.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2563

70 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 12,800.00 12,800.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โพสเฮลท์แคร์ บจก.โพสเฮลท์แคร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)118/64

12,800.00 12,800.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2563

71 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 2,916.00 2,916.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีดีโปรเซส บจก.ดีดีโปรเซส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)119/64

2,916.00 2,916.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2563

72 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีดีโปรเซส บจก.ดีดีโปรเซส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)120/64

4,400.00 4,400.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2563

73 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 21,720.00 21,720.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีดีโปรเซส บจก.ดีดีโปรเซส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)121/64

71,720.00 71,720.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2563



74 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 9 รายการ 22,207.85 22,207.85 เฉพาะเจาะจง หจก.โปรออฟฟิศ เอ็นเตอร์พลัส หจก.โปรออฟฟิศ เอ็นเตอร์พลัส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)122/64

22,207.85 22,207.85 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2563

75 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 16 รายการ 21,577.62 21,577.62 เฉพาะเจาะจง หจก.โปรออฟฟิศ เอ็นเตอร์พลัส หจก.โปรออฟฟิศ เอ็นเตอร์พลัส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)123/64

21,577.62 21,577.62 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2563

76 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 20 รายการ 20,929.20 20,929.20 เฉพาะเจาะจง หจก.โปรออฟฟิศ เอ็นเตอร์พลัส หจก.โปรออฟฟิศ เอ็นเตอร์พลัส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)124/64

20,929.20 20,929.20 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2563

77 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.คลอง 9 เฟอร์นิเจออร์ บจก.คลอง 9 เฟอร์นิเจออร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)125/64

4,000.00 4,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2563

78 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีดีโปรเซส บจก.ดีดีโปรเซส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)126/64

2,400.00 2,400.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2563

79 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 3,780.00 3,780.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีดีโปรเซส บจก.ดีดีโปรเซส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)127/64

3,780.00 3,780.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2563

80 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 8 รายการ 36,100.00 36,100.00 เฉพาะเจาะจง บจก.3 เอ็น เมดิเคิล ซัพพลาย บจก.3 เอ็น เมดิเคิล ซัพพลาย การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)128/64

36,100.00 36,100.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2563

81 จัดซ้ือแก๊สหุงต้ม จ านวน 9 ถัง 14,204.25 14,204.25 เฉพาะเจาะจง บจก.รังสิตอินดัสเทรียลแก๊ส บจก.รังสิตอินดัสเทรียลแก๊ส การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)129/64

14,204.25 14,204.25 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2563

82 จัดซ้ือน้ าคลอลีน 10% จ านวน 30 ถัง 14,445.00 14,445.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ธนวรรณ บจก.ธนวรรณ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ซ)130/64

14,445.00 14,445.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2563

83 จ้างเหมาระบบ security system integration 398,040.00 398,040.00 เฉพาะเจาะจง บจก.กสท.โทรคมนาคม บจก.กสท.โทรคมนาคม การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (จ)019/64

398,040.00 398,040.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 8 ธันวาคม 2563

84 เช่าบริการอินเตอร์ความเร็วสูง 180/40 mbps 240,000.00 240,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.กสท.โทรคมนาคม บจก.กสท.โทรคมนาคม การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (จ)020/64

240,000.00 240,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 8 ธันวาคม 2563

85 จ้างเหมายานพาหนะ-โครงการจริยธรรมเจ้าหน้าท่ี 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.องุ่นริช หจก.องุ่นริช การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (จ)021/64

33,000.00 33,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2563

86 จ้างเหมายานพาหนะ-โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร 66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.องุ่นริช หจก.องุ่นริช การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (จ)022/64



66,000.00 66,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2563

87 จ้างเปล่ียนสารกรองน้ า RO บริเวณด้านหลังอาคาร 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตตินันท์ สุวรรณพาหุ นายกิตตินันท์ สุวรรณพาหุ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (จ)023/64

กาญจนบารมี 27,000.00 27,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2563

88 จ้างเหมายานพาหนะเช้ือพลิง 1 งาน 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรพันธ์ พันชะคาม นายจักรพันธ์ พันชะคาม การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (จ)024/64

2,800.00 2,800.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 16 ธันวาคม 2563

89 จ้างเปล่ียนกระจกบริเวณประตูทางเข้า WARD7 พิเศษ 23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บจก.มาสเตอรืบิสซิเนสพาร์ทเนอร์ บจก.มาสเตอรืบิสซิเนสพาร์ทเนอร์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (จ)025/64

23,540.00 23,540.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2563

90 จ้างบ ารุงรักษาและสอบเทียบตู้ปลอดเช้ือ Biological 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แอร์ดฟล แคลลิเนช่ัน บจก.แอร์ดฟล แคลลิเนช่ัน การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (จ)026/64

4,500.00 4,500.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2563

91 จ้างเหมาพิมพ์ส่ือประชาสัมพันธ์ - ปฏิทิน 374,000.00 374,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.นิวธรรมดาการพิมพ์ บจก.นิวธรรมดาการพิมพ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (จ)027/64

374,000.00 374,000.00 โดยใช้เกณฑ์ราคา ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2563

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

ผู้รายงาน

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

(นางพนาวรรณ  ดอนอินผล)

ผู้ตรวจรายงาน


