แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2564
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564
ลาดับ
ที่
1

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุสำนักงำน-ตู้ลินชักล้อเลื่อน 3 ล้อ

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง (บาท)

(บาท)

14,980.00

จำนวน 4 ตู้
2
3
4
5
6
7
8
9

จัดซื้ออำหำรสดสำหรับผู้ป่วยใน ไข่ผักและผลไม้
จัดซื้ออำหำรสดสำหรับผู้ป่วยใน ไข่ผักและผลไม้
จัดซื้ออำหำรสดและอำหำรแห้งสำหรับผู้ป่วยใน
จัดซื้ออำหำรสดและอำหำรแห้งสำหรับผู้ป่วยใน
จัดซื้ออำหำรสดและอำหำรแห้งสำหรับผู้ป่วยใน
จัดซื้ออำหำรสดและอำหำรแห้งสำหรับผู้ป่วยใน
จัดซื้อเม็ดแร่อิริเดียม Tr-192
จัดซื้ออำหำรสดสำหรับผู้ป่วยใน ไข่ผักและผลไม้

10 จัดซื้ออำหำรสดสำหรับผู้ป่วยใน ไข่ผักและผลไม้

11,346.70
10,031.20
9,522.65
10,235.50
7,545.00
1,829.50
486,000.00
11,411.80
11,314.30

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

14,980.00 เฉพำะเจำะจง บจก.เซนทรัล เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์บจก.เซนทรัล เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
14,980.00
14,980.00
11,346.70 เฉพำะเจำะจง
10,031.20 เฉพำะเจำะจง
9,522.65 เฉพำะเจำะจง
10,235.50 เฉพำะเจำะจง
7,545.00 เฉพำะเจำะจง
1,829.50 เฉพำะเจำะจง

บจก.ประชำรัฐรักสำมัคคี

บจก.ประชำรัฐรักสำมัคคี

11,346.70

11,346.70

บจก.ประชำรัฐรักสำมัคคี

บจก.ประชำรัฐรักสำมัคคี

10,031.20

10,031.20

บจก.เจ เอ็ม ไพร์

บจก.เจ เอ็ม ไพร์

9,522.65

9,522.65

บจก.เจ เอ็ม ไพร์

บจก.เจ เอ็ม ไพร์

10,235.50

10,235.50

บจก.เจ เอ็ม ไพร์

บจก.เจ เอ็ม ไพร์

7,545.00

7,545.00

บจก.เจ เอ็ม ไพร์

บจก.เจ เอ็ม ไพร์

1,829.50

1,829.50

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์รำคำ

486,000.00 เฉพำะเจำะจง บจก.พรีเมียร์ บิสซิเนส อินเตอร์ บจก.พรีเมียร์ บิสซิเนส อินเตอร์ กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
486,000.00
486,000.00
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
11,411.80 เฉพำะเจำะจง
11,314.30 เฉพำะเจำะจง

บจก.ประชำรัฐรักสำมัคคี
11,411.80

บจก.ประชำรัฐรักสำมัคคี
11,411.80

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจก.ประชำรัฐรักสำมัคคี
11,314.30

บจก.ประชำรัฐรักสำมัคคี
11,314.30

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์รำคำ

(ซ)496/64

ลงวันที่ 5 เมษำยน 2564
(ซ)497/64

ลงวันที่ 5 เมษำยน 2564
(ซ)498/64

ลงวันที่ 5 เมษำยน 2564
(ซ)499/64

ลงวันที่ 5 เมษำยน 2564
(ซ)500/64

ลงวันที่ 5 เมษำยน 2564
(ซ)501/64

ลงวันที่ 5 เมษำยน 2564
(ซ)502/64

ลงวันที่ 5 เมษำยน 2564
(ซ)503/64

ลงวันที่ 5 เมษำยน 2564
(ซ)504/64

ลงวันที่ 7 เมษำยน 2564
(ซ)505/64

ลงวันที่ 7 เมษำยน 2564

11 จัดซื้ออำหำรสดสำหรับผู้ป่วยใน ไข่ผักและผลไม้
12 จัดซื้ออำหำรสดสำหรับผู้ป่วยใน ไข่ผักและผลไม้
13 จัดซื้ออำหำรสดและอำหำรแห้งสำหรับผู้ป่วยใน
14 จัดซื้ออำหำรสดและอำหำรแห้งสำหรับผู้ป่วยใน
15 จัดซื้ออำหำรสดและอำหำรแห้งสำหรับผู้ป่วยใน
16 จัดซื้ออำหำรสดและอำหำรแห้งสำหรับผู้ป่วยใน
17 จัดซื้ออำหำรสดและอำหำรแห้งสำหรับผู้ป่วยใน
18 จัดซื้ออำหำรสดและอำหำรแห้งสำหรับผู้ป่วยใน
19 จัดซื้ออำหำรสดและอำหำรแห้งสำหรับผู้ป่วยใน
20 จัดซื้ออำหำรสดและอำหำรแห้งสำหรับผู้ป่วยใน
21 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ I-131
22 จัดซื้อสำรกัมมันตรังสี 99 m
23 จัดซื้อสำรเภสัชรังสี MDP kit
24 จัดซื้อแก๊สออกซิเจนทำงกำรแพทย์ 2 รำยกำร

20,939.60
10,441.20
8,977.65
11,954.50
9,652.65
2,866.50
9,392.65
1,861.50
7,315.00
12,077.50
84,645.00
128,100.00
17,550.00
12,583.20

10,939.60 เฉพำะเจำะจง
10,441.20 เฉพำะเจำะจง
8,977.65 เฉพำะเจำะจง
11,954.50 เฉพำะเจำะจง
9,652.65 เฉพำะเจำะจง
2,866.50 เฉพำะเจำะจง
9,392.65 เฉพำะเจำะจง
1,861.50 เฉพำะเจำะจง
7,315.00 เฉพำะเจำะจง
12,077.50 เฉพำะเจำะจง
84,645.00 เฉพำะเจำะจง
128,100.00 เฉพำะเจำะจง
17,550.00 เฉพำะเจำะจง
12,583.20 เฉพำะเจำะจง

บจก.ประชำรัฐรักสำมัคคี
10,939.60

บจก.ประชำรัฐรักสำมัคคี
10,939.60

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจก.ประชำรัฐรักสำมัคคี
10,441.20

บจก.ประชำรัฐรักสำมัคคี
10,441.20

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจก.เจ เอ็ม ไพร์

บจก.เจ เอ็ม ไพร์

8,977.65

8,977.65

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจก.เจ เอ็ม ไพร์

บจก.เจ เอ็ม ไพร์

11,954.50

11,954.50

บจก.เจ เอ็ม ไพร์

บจก.เจ เอ็ม ไพร์

9,652.65

9,652.65

บจก.เจ เอ็ม ไพร์

บจก.เจ เอ็ม ไพร์

2,866.50

2,866.50

บจก.เจ เอ็ม ไพร์

บจก.เจ เอ็ม ไพร์

9,392.65

992.65

บจก.เจ เอ็ม ไพร์

บจก.เจ เอ็ม ไพร์

1,861.50

1,861.50

บจก.เจ เอ็ม ไพร์

บจก.เจ เอ็ม ไพร์

7,315.00

7,315.00

บจก.เจ เอ็ม ไพร์

บจก.เจ เอ็ม ไพร์

12,077.50

12,077.50

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจก.โกลบอล เมดิเคิล
84,645.00

บจก.โกลบอล เมดิเคิล
84,645.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจก.ไบโอจีนีเทค

บจก.ไบโอจีนีเทค

128,100.00

128,100.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจก.ไบโอจีนีเทค

บจก.ไบโอจีนีเทค

17,550.00
บจก.รังสิตอินดัสเทรียลแก๊ส

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์รำคำ

(ซ)506/64

ลงวันที่ 7 เมษำยน 2564
(ซ)507/64

ลงวันที่ 7 เมษำยน 2564
(ซ)508/64

ลงวันที่ 7 เมษำยน 2564
(ซ)509/64

ลงวันที่ 7 เมษำยน 2564
(ซ)510/64

ลงวันที่ 7 เมษำยน 2564
(ซ)511/64

ลงวันที่ 7 เมษำยน 2564
(ซ)512/64

ลงวันที่ 7 เมษำยน 2564
(ซ)513/64

ลงวันที่ 7 เมษำยน 2564
(ซ)514/64

ลงวันที่ 7 เมษำยน 2564
(ซ)515/64

ลงวันที่ 7 เมษำยน 2564
(ซ)516/64

ลงวันที่ 7 เมษำยน 2564
(ซ)517/64

ลงวันที่ 7 เมษำยน 2564

17,550.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์รำคำ

ลงวันที่ 7 เมษำยน 2564

บจก.รังสิตอินดัสเทรียลแก๊ส

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ

(ซ)519/64

(ซ)518/64

25 จัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ จำนวน 6 รำยกำร
26 จัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ จำนวน 2 รำยกำร
27 จัดซื้อวัสดุสำนักงำน - สติ๊กเกอร์ไดเรกเทอร์มอล
28 จัดซื้องำนบ้ำนงำนครัว - สบูเหลวล้ำงมือ 40 แกลลอน

97,470.00
564.00
9,000.00
12,800.00

29 จัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์-อุปกรณ์สำหรับใส่แร่ 150,000.00
30 จัดซื้อแก๊สหุงต้ม จำนวน 9 ถัง
31 จัดซื้อน้ำยำตรวจทำงเคมีคลีนิก
32 จัดซื้อเก้ำอี้สำนักงำนมีพนักแขน ปรับสูง-ต่ำได้

14,204.25

564.00 เฉพำะเจำะจง
9,000.00 เฉพำะเจำะจง
12,800.00 เฉพำะเจำะจง
150,000.00 เฉพำะเจำะจง
14,204.25 เฉพำะเจำะจง

12,583.20

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

ลงวันที่ 7 เมษำยน 2564

หจก.ป.เวชชูปกรณ์
97,470.00

หจก.ป.เวชชูปกรณ์
97,470.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์รำคำ

(ซ)520/64

บจก.ดีดี โปรเซส

บจก.ดีดี โปรเซส

564.00

564.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจก.ดีดี โปรเซส

บจก.ดีดี โปรเซส

9,000.00

9,000.00

บจก.โพสเฮลท์แคร์

บจก.โพสเฮลท์แคร์

12,800.00

12,800.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจก.พรีเมียร์ บิสซิเนส
150,000.00

บจก.พรีเมียร์ บิสซิเนส
150,000.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจก.รังสิตอินดัสเทรียลแก๊ส

บจก.รังสิตอินดัสเทรียลแก๊ส

14,204.25

14,204.25

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์รำคำ

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์รำคำ

ลงวันที่ 8 เมษำยน 2564
(ซ)521/64

ลงวันที่ 8 เมษำยน 2564
(ซ)522/64

ลงวันที่ 8 เมษำยน 2564
(ซ)523/64

ลงวันที่ 8 เมษำยน 2564
(ซ)524/64

ลงวันที่ 9 เมษำยน 2564
(ซ)525/64

ลงวันที่ 9 เมษำยน 2564

44,581.00

44,581.00 เฉพำะเจำะจง

บจก.พี.ซี.แอล.โฮลดิ้ง
44,581.00

บจก.พี.ซี.แอล.โฮลดิ้ง
44,581.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)526/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 16 เมษำยน 2564

6,600.00

6,600.00 เฉพำะเจำะจง

บจก.คลอง 9 เฟอร์นิเจอร์

บจก.คลอง 9 เฟอร์นิเจอร์

6,600.00

6,600.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)527/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 16 เมษำยน 2564

46,648.00 เฉพำะเจำะจง

บจก.ดีดี โปรเซส
46,648.00

บจก.ดีดี โปรเซส
46,648.00

35,000.00 เฉพำะเจำะจง

บจก.ดพสเฮลท์ แคร์
35,000.00

บจก.ดพสเฮลท์ แคร์
35,000.00

33 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จำนวน 20 รำยกำร

46,648.00

34 จัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์-เสื้อกำวน์พลำสติก
จำนวน 3,000 ชิ้น

45,000.00

35 จัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์-เสื้อกำวน์พลำสติก

35,000.00

36 จัดซื้อน้ำยำตรวจทำงภูมิคุ้มกันวิทยำ

97,470.00 เฉพำะเจำะจง

12,583.20

112,564.00

37 จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์และกำรแพทย์-กล่องควบคุมอุณหภูมิ13,910.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)528/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 19 เมษำยน 2564
วิส เอสเค ซัพพลำย แอนด์ เซอร์วิสกำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
45,000.00 เฉพำะเจำะจงบจก.ซีเอสเค ซัพพลำย แอนด์ เซอร์บจก.ซี
(ซ)529/64
45,000.00
45,000.00
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 19 เมษำยน 2564
กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)530/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 19 เมษำยน 2564

112,564.00 เฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)531/64
112,564.00
112,564.00
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 19 เมษำยน 2564
13,910.00 เฉพำะเจำะจง

บจก.เมดิคูล
13,910.00

บจก.เมดิคูล
13,914.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)532/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 19 เมษำยน 2564

38 จัดซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 8 รำยกำร

24,590.00

24,590.00 เฉพำะเจำะจง

บจก.ดีดี โปรเซส

บจก.ดีดี โปรเซส

24,590.00

24,590.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)533/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 19 เมษำยน 2564

39 จัดซื้อถังขยะขำเหยียบขนำด35 ลิตร จำนวน 20 ใบ

14,000.00

14,000.00 เฉพำะเจำะจง

บจก.ดีดี โปรเซส
14,000.00

บจก.ดีดี โปรเซส
14,000.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)534/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 19 เมษำยน 2564

40 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จำนวน 25 รำยกำร

73,130.00

73,130.00 เฉพำะเจำะจง

บจก.ดีดี โปรเซส

บจก.ดีดี โปรเซส

73,130.00

73,130.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)535/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 19 เมษำยน 2564

บจก.ดีดี โปรเซส

บจก.ดีดี โปรเซส

11,736.00

11,736.00

หจก.กรีน เอ็มดี

หจก.กรีน เอ็มดี

12,000.00

12,000.00

41 จัดซื้อปลั๊กไฟ 5 ช่อง 5 สวิท ควำมยำว 3 เมตร
จำนวน 4 อัน

11,736.00

42 จัดวื้อหมวกคลุมผม จำนวน 10,000 ใบ

12,000.00

43 จัดซื้อข้ำวสำรหอมมะลิ จำนวน 20 ถุง
44 จัดซื้อตู้ลินชัก 3 ชั้นพลำสติก จำนวน 5 ใบ
45 จัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 1 รำยกำร
46 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จำนวน 3 รำยกำร
47 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง-เชือกปอ (น้ำตำล) จำนวน 6 โล
48 จัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 3 รำยกำร

23,000.00
9,000.00

11,736.00 เฉพำะเจำะจง
12,000.00 เฉพำะเจำะจง

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)536/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 19 เมษำยน 2564
กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)537/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 19 เมษำยน 2564

23,000.00 เฉพำะเจำะจง ศูนย์บริกำรวิชำกำรเกษตร มูลนิธิฯศูนย์บริกำรวิชำกำรเกษตร มูลนิธิฯ กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)538/64
23,000.00
23,000.00
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 19 เมษำยน 2564
บจก.ดีดี โปรเซส
บจก.ดีดี โปรเซส
9,000.00 เฉพำะเจำะจง
กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)539/64
9,000.00

9,000.00

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

ลงวันที่ 19 เมษำยน 2564

98,000.00

98,000.00 เฉพำะเจำะจง

บจก.ฮอนเนสท์ เมดิคอล
98,000.00

บจก.ฮอนเนสท์ เมดิคอล
98,000.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)540/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 19 เมษำยน 2564

9,635.00

9,635.00 เฉพำะเจำะจง

บจก.ดีดี โปรเซส

บจก.ดีดี โปรเซส

9,635.00

9,635.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)541/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 19 เมษำยน 2564

บจก.ดีดี โปรเซส

บจก.ดีดี โปรเซส

1,200.00

1,200.00

หจก.ป.เวชชูปกรณ์

หจก.ป.เวชชูปกรณ์

160,000.00

160,000.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)543/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 19 เมษำยน 2564

บจก.ชินโด ไคเซ็น
85,600.00

บจก.ชินโด ไคเซ็น
85,600.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)544/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 19 เมษำยน 2564

1,200.00
160,000.00

1,200.00 เฉพำะเจำะจง
160,000.00 เฉพำะเจำะจง

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)542/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 19 เมษำยน 2564

49 จัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์-เสื้อ ISOLATION GOWN85,600.00
จำนวน 2500 ชิ้น

85,600.00 เฉพำะเจำะจง

50 จัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์- Mask N95
จำนวน 50 กล่อง

58,850.00 เฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)545/64
58,850.00
58,850.00
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 19 เมษำยน 2564

51 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รำยกำร

58,850.00
625,000.00

625,000.00 เฉพำะเจำะจง บจก.ท็อปไพรไวเดอร์ ซิสเตอร์

บจก.ท็อปไพรไวเดอร์ ซิสเตอร์ กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ

(ซ)546/64

625,000.00

625,000.00

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

ลงวันที่ 20 เมษำยน 2564

350,000.00 เฉพำะเจำะจง บจก.เฮลท์แคร์ โซลูชั่น เซอร์วิส บจก.เฮลท์แคร์ โซลูชั่น เซอร์วิส กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)547/64
350,000.00
350,000.00
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 20 เมษำยน 2564

52 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) จำนวน 1 รำยกำร

350,000.00

53 จัดซื้อถุงวองกระดำษใส่ช้อน-ส้อม จำนวน 10,000 ใบ

5,992.00

5,992.00 เฉพำะเจำะจง

บจก.เอเชีย เปเปอร์ แบค
5,992.00

บจก.เอเชีย เปเปอร์ แบค
5,992.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)548/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 20 เมษำยน 2564

54 จัดซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 2 รำยกำร

22,700.00

22,700.00 เฉพำะเจำะจง

บจก.ดีดี โปรเซส
22,700.00

บจก.ดีดี โปรเซส
22,700.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)549/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 21 เมษำยน 2564

55 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง จำนวน 8 รำยกำร

20,674.00

20,674.00 เฉพำะเจำะจง

บจก.ดีดี โปรเซส
20,674.00

บจก.ดีดี โปรเซส
20,674.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)550/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 21 เมษำยน 2564

56 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ I-131

72,225.00

72,225.00 เฉพำะเจำะจง

บจก.โกลบอล เมดิเคิล
72,225.00

บจก.โกลบอล เมดิเคิล
72,225.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)551/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 21 เมษำยน 2564

57 จัดซื้อสำรกัมมันตรังสี 99 m

11,340.00

11,340.00 เฉพำะเจำะจง

บจก.โกลบอล เมดิเคิล
11,340.00

บจก.โกลบอล เมดิเคิล
11,340.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)552/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 21 เมษำยน 2564

58 จัดซื้อถังบีบม็อบ 36 ลิตร จำนวน 9 ใบ

25,650.00

25,650.00 เฉพำะเจำะจง

บจก.ดีดี โปรเซส
25,650.00

บจก.ดีดี โปรเซส
25,650.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)553/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 21 เมษำยน 2564

59 จัดซื้ออำหำรสดสำหรับผู้ป่วยใน ไข่ผักและผลไม้

14,341.10

14,341.10 เฉพำะเจำะจง

บจก.ประชำรัฐรักสำมัคคี
14,341.00

บจก.ประชำรัฐรักสำมัคคี
14,341.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)554/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 21 เมษำยน 2564

60 จัดซื้ออำหำรสดสำหรับผู้ป่วยใน ไข่ผักและผลไม้

14,555.30

14,555.20 เฉพำะเจำะจง

บจก.ประชำรัฐรักสำมัคคี
14,555.20

บจก.ประชำรัฐรักสำมัคคี
14,555.20

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)555/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 21 เมษำยน 2564

61 จัดซื้ออำหำรสดสำหรับผู้ป่วยใน ไข่ผักและผลไม้

10,668.70

10,668.70 เฉพำะเจำะจง

บจก.ประชำรัฐรักสำมัคคี
10,668.70

บจก.ประชำรัฐรักสำมัคคี
10,668.70

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)557/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 21 เมษำยน 2564

62 จัดซื้ออำหำรสดสำหรับผู้ป่วยใน ไข่ผักและผลไม้

12,014.80

12,014.80 เฉพำะเจำะจง

บจก.ประชำรัฐรักสำมัคคี
12,014.80

บจก.ประชำรัฐรักสำมัคคี
12,014.80

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)558/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 21 เมษำยน 2564

63 จัดซื้ออำหำรสดและอำหำรแห้งสำหรับผู้ป่วยใน

8,977.65

8,977.65 เฉพำะเจำะจง

บจก.เจ เอ็ม ไพร์
8,977.65

บจก.เจ เอ็ม ไพร์
8,977.65

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)559/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 21 เมษำยน 2564

64 จัดซื้ออำหำรสดและอำหำรแห้งสำหรับผู้ป่วยใน

14,072.00

14,072.00 เฉพำะเจำะจง

บจก.เจ เอ็ม ไพร์
14,072.00

บจก.เจ เอ็ม ไพร์
14,072.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)560/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 21 เมษำยน 2564

65 จัดซื้ออำหำรสดและอำหำรแห้งสำหรับผู้ป่วยใน

9,652.65

9,652.65 เฉพำะเจำะจง

บจก.เจ เอ็ม ไพร์
9,652.65

บจก.เจ เอ็ม ไพร์
9,652.65

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)561/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 21 เมษำยน 2564

66 จัดซื้ออำหำรสดและอำหำรแห้งสำหรับผู้ป่วยใน

6,436.50

6,436.50 เฉพำะเจำะจง

บจก.เจ เอ็ม ไพร์
6,436.50

บจก.เจ เอ็ม ไพร์
6,436.50

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)562/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 21 เมษำยน 2564

67 จัดซื้ออำหำรสดและอำหำรแห้งสำหรับผู้ป่วยใน

9,232.65

9,232.65 เฉพำะเจำะจง

บจก.เจ เอ็ม ไพร์
9,232.65

บจก.เจ เอ็ม ไพร์
9,232.65

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)563/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 21 เมษำยน 2564

68 จัดซื้ออำหำรสดและอำหำรแห้งสำหรับผู้ป่วยใน

2,211.50

2,211.50 เฉพำะเจำะจง

บจก.เจ เอ็ม ไพร์
2,211.50

บจก.เจ เอ็ม ไพร์
2,211.50

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)564/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 21 เมษำยน 2564

69 จัดซื้ออำหำรสดและอำหำรแห้งสำหรับผู้ป่วยใน

7,315.00

7,315.00 เฉพำะเจำะจง

บจก.เจ เอ็ม ไพร์
7,315.00

บจก.เจ เอ็ม ไพร์
7,315.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)565/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 21 เมษำยน 2564

70 จัดซื้ออำหำรสดและอำหำรแห้งสำหรับผู้ป่วยใน

42,589.50

42,589.50 เฉพำะเจำะจง

บจก.เจ เอ็ม ไพร์
42,589.50

บจก.เจ เอ็ม ไพร์
42,589.50

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)566/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 21 เมษำยน 2564

71 จัดซื้ออำหำรสดและอำหำรแห้งสำหรับผู้ป่วยใน

8,977.65

8,977.65 เฉพำะเจำะจง

บจก.เจ เอ็ม ไพร์
8,977.60

บจก.เจ เอ็ม ไพร์
8,977.60

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)567/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 21 เมษำยน 2564

72 จัดซื้ออำหำรสดและอำหำรแห้งสำหรับผู้ป่วยใน

20,784.50

20,784.50 เฉพำะเจำะจง

บจก.เจ เอ็ม ไพร์
20,784.50

บจก.เจ เอ็ม ไพร์
20,784.50

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)568/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 21 เมษำยน 2564

73 จัดซื้อแก๊สหุงต้ม จำนวน 9 ถัง

14,204.25

14,204.25 เฉพำะเจำะจง

บจก.รังสิตอินดัสเทรียลแก๊ส
14,204.25

บจก.รังสิตอินดัสเทรียลแก๊ส
14,204.25

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)569/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 22 เมษำยน 2564

74 จัดซื้อออกซิเจนเหลว

15,556.24

15,556.24 เฉพำะเจำะจง

บจก.ธนบุรีอ๊อกซิเจน
15,556.24

บจก.ธนบุรีอ๊อกซิเจน
15,556.24

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)570/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 22 เมษำยน 2564

75 จัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ - Posegut ฯ

13,608.00

13,608.00 เฉพำะเจำะจง

บจก.โพสเฮลท์แคร์
13,608.00

บจก.โพสเฮลท์แคร์
13,608.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)571/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 22 เมษำยน 2564

76 จัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ จำนวน 3 รำยกำร

75,599.35

75,599.35 เฉพำะเจำะจง

บจก.ผลพำลำเดียม
75,599.35

บจก.ผลพำลำเดียม
755,599.35

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)572/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 22 เมษำยน 2564

77 จัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ จำนวน 3 รำยกำร

38,845.01

38,845.01 เฉพำะเจำะจง

บจก.เอเชีย เปเปอร์ แบค
38,845.01

บจก.เอเชีย เปเปอร์ แบค
38,845.01

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)573/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 22 เมษำยน 2564

78 จัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ จำนวน 3 รำยกำร

44,300.00

44,300.00 เฉพำะเจำะจง

บจก.แล็ปมำสเตอร์

บจก.แล็ปมำสเตอร์

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ

(ซ)574/64

44,300.00

44,300.00

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

ลงวันที่ 22 เมษำยน 2564

79 จัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ จำนวน 12 รำยกำร

32,280.00

32,280.00 เฉพำะเจำะจง

บจก.กรีน เอ็ม ดี
32,280.00

บจก.กรีน เอ็ม ดี
32,280.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)575/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 22 เมษำยน 2564

80 จัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ จำนวน 2 รำยกำร

66,895.33

66,895.33 เฉพำะเจำะจง

บจก.บอสตัน ไซเอนทิพิค
66,895.33

บจก.บอสตัน ไซเอนทิพิค
66,895.33

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)576/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 22 เมษำยน 2564

81 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จำนวน 3 รำยกำร

20,048.00

20,048.00 เฉพำะเจำะจง

บจก.ดีดี โปรเซส
20,048.00

บจก.ดีดี โปรเซส
20,048.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)577/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 22 เมษำยน 2564

82 จัดซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 2 รำยกำร

2,160.00

2,160.00 เฉพำะเจำะจง

บจก.ดีดี โปรเซส
2,160.00

บจก.ดีดี โปรเซส
2,160.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)578/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 22 เมษำยน 2564

83 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง จำนวน 3 รำยกำร

15,400.00

15,400.00 เฉพำะเจำะจง

บจก.ดีดี โปรเซส
15,400.00

บจก.ดีดี โปรเซส
15,400.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)579/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 22 เมษำยน 2564

84 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จำนวน 13 รำยกำร

55,640.00

55,640.00 เฉพำะเจำะจง

บจก.ดีดี โปรเซส
55,640.00

บจก.ดีดี โปรเซส
55,640.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)580/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 22 เมษำยน 2564

85 จัดซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 2 รำยกำร

16,028.60

16,028.60 เฉพำะเจำะจง

บจก.เซนทรัล เฟอร์นิเจอร์
16,028.60

บจก.เซนทรัล เฟอร์นิเจอร์
16,028.60

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)581/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 22 เมษำยน 2564

86 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จำนวน 7 รำยกำร

25,140.00

25,140.00 เฉพำะเจำะจง

บจก.ดีดี โปรเซส
25,140.00

บจก.ดีดี โปรเซส
25,140.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)582/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 22 เมษำยน 2564

87 จัดซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 2 รำยกำร

25,800.00

25,800.00 เฉพำะเจำะจง

บจก.ดีดี โปรเซส
25,800.00

บจก.ดีดี โปรเซส
25,800.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)583/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 23 เมษำยน 2564

9,660.00

9,660.00 เฉพำะเจำะจง

บจก.ดีดี โปรเซส
9,660.00

บจก.ดีดี โปรเซส
9,660.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)584/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 23 เมษำยน 2564

89 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จำนวน 7 รำยกำร

167,700.00

167,700.00 เฉพำะเจำะจง

บจก.ดีดี โปรเซส
167,700.00

บจก.ดีดี โปรเซส
167,700.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)585/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 23 เมษำยน 2564

90 จัดซื้อสำรเภสัชรังสี 5 รำยกำร

158,948.50

158,948.50 เฉพำะเจำะจง

สทน.
158,948.50

สทน.
158,948.50

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)586/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 23 เมษำยน 2564

91 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ I-131

125,535.00

125,535.00 เฉพำะเจำะจง

บจก.โกลบอล เมดิเคิล
125,535.00

บจก.โกลบอล เมดิเคิล
125,535.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)587/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 23 เมษำยน 2564

88 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว-รองเท้ำหูหนีบ จำนวน 84 คู่

92 จัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์-ถุงหุ้มขำ 40 ห่อ

12,000.00

12,000.00 เฉพำะเจำะจงบจก.ซีเอสเค ซัพพลำย แอนด์ เซอร์บจก.ซี
วิส เอสเค ซัพพลำย แอนด์ เซอร์วิสกำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)588/64
12,000.00
12,000.00
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 29 เมษำยน 2564

93 จัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์-เสื้อ Isolation Gonn 98,975.00
จำนวน 2500 ชิ้น

98,975.00 เฉพำะเจำะจง

บจก.ชินโด ไคเซ็น
98,975.00

บจก.ชินโด ไคเซ็น
98,975.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)589/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 29 เมษำยน 2564

94 จัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ - น้ำยำทำควำมสะอำดเครื12,000.00
่อง
มือแพทย์ จำนวน 5 แกลลอน

12,000.00 เฉพำะเจำะจง

บจก.เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์)
12,000.00

บจก.เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์)
12,000.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)590/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 29 เมษำยน 2564

95 จัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ จำนวน 2 รำยกำร

36,000.00

36,000.00 เฉพำะเจำะจง

บจก.เทคโนเมดิคัล
36,000.00

บจก.เทคโนเมดิคัล
36,000.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)591/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 29 เมษำยน 2564

96 กระดำถ่ำยเอกสำร 80 แกรม จำนวน 500 รีม

44,000.00

44,000.00 เฉพำะเจำะจง บจก.โรงงำนอุตสำหกรรมกระดำษบจก.โรงงำนอุตสำหกรรมกระดำษ กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)592/64
44,000.00
44,000.00
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 29 เมษำยน 2564

97 จัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ จำนวน 2 รำยกำร

44,940.00

44,940.00 เฉพำะเจำะจง

98 จัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ จำนวน 3 รำยกำร

8,656.30

99 จัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ - ULTKASCUND MEL 2,700.00
จำนวน 3 แกลลอน

บจก.แปซิฟิค เฮลท์แคร์
44,940.00

บจก.แปซิฟิค เฮลท์แคร์
44,940.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)593/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 29 เมษำยน 2564

8,656.30 เฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)594/64
5,686.30
5,686.30
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 29 เมษำยน 2564
2,700.00 เฉพำะเจำะจง

บจก.ไพร์ม เมดิคอล
2,700.00

บจก.ไพร์ม เมดิคอล
2,700.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)595/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 29 เมษำยน 2564

100 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จำนวน 5 รำยกำร

62,308.24

62,308.24 เฉพำะเจำะจง

บจก.รัตนโชติกิจ
62,308.24

บจก.รัตนโชติกิจ
62,308.24

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)596/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 29 เมษำยน 2564

101 จัดซื้อสำรเภสัชรังสี MIBI

24,909.60

24,909.60 เฉพำะเจำะจง

บจก.ไบโอจีนีเทค
24,909.60

บจก.ไบโอจีนีเทค
24,909.60

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)597/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 29 เมษำยน 2564

102 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยำเทคนิเซี่ยม Stannous

26,482.50

26,482.50 เฉพำะเจำะจง

บจก.ไบโอจีนีเทค
26,482.50

บจก.ไบโอจีนีเทค
26,482.50

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(ซ)598/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 29 เมษำยน 2564

103 จ้ำงสอบเทียบตู้ Tsolator ยี่ห้อ Isomat3

14,980.00

14,980.00 เฉพำะเจำะจง

บจก.เมกกะฟิล
14,980.00

บจก.เมกกะฟิล
14,980.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจก.โสตถิวัฒน์
42,000.00

บจก.โสตถิวัฒน์
42,000.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์รำคำ

ลงวันที่ 5 เมษำยน 2564

บจก.มำสเตอร์ บิสซิเนส

บจก.มำสเตอร์ บิสซิเนส

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ

(จ)071/64

104 จ้ำงบำรุงรักษำตู้เตรียมยำเคมีบำบัด Envair
105 จ้ำงทำควำมสะอำดโถงกลำงอำคำรกำญจนบำรมี

42,000.00
85,000.00

42,000.00 เฉพำะเจำะจง
85,000.00 เฉพำะเจำะจง

(จ)069/64

ลงวันที่ 5 เมษำยน 2564
(จ)070/64

จำนวน 1 งำน
106 จ้ำงว่อมเครื่องส่องตรวจหลังโพลงจฒุกและกล่องเสียง
107 จ้ำงเหมำปรับปรุงหอผู้ป่วยชั้น6และชั้น7เพื่อรองรับผู้ป่วย
โควิด 19 ระลอกใหม่ จำนวน 1 งำน

41,730.00

41,730.00 เฉพำะเจำะจง

85,000.00

85,000.00

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

ลงวันที่ 8 เมษำยน 2564

บจก.เอสอำร์เอส แม็กพลัส
41,730.00

บจก.เอสอำร์เอส แม็กพลัส
41,730.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์รำคำ

(จ)072/64

ลงวันที่ 9 เมษำยน 2564

970,490.00

970,490.00 เฉพำะเจำะจง

บจก.มำสเตอร์ บิสซิเนส
970,490.00

บจก.มำสเตอร์ บิสซิเนส
970,490.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(จ)073/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 20 เมษำยน 2564

108 จ้ำงทำป้ำยจุดให้บริกำรต่ำง ๆ

12,080.00

12,080.00 เฉพำะเจำะจง

บจก.ดีดี โปรเซส
12,080.00

บจก.ดีดี โปรเซส
12,080.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(จ)074/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 20 เมษำยน 2564

109 จ้ำงย้ำยติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ จำนวน 1 งำน

15,150.00

15,150.00 เฉพำะเจำะจง

ร้ำนทศพักต์ แอร์ เซอร์วิส
15,150.00

ร้ำนทศพักต์ แอร์ เซอร์วิส
15,150.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(จ)075/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 21 เมษำยน 2564

110 จ้ำงบำรุงรักษำหม้อแปลงไฟฟ้ำและตู้ควบคุมไฟฟ้ำ

53,936.56

53,936.56 เฉพำะเจำะจง

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
53,936.56

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
53,936.56

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(จ)076/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 21 เมษำยน 2564

150,870.00

150,870.00 เฉพำะเจำะจง

บจก.แรพพอท
150,870.00

บจก.แรพพอท
150,870.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(จ)077/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 22 เมษำยน 2564

91,750.00

91,750.00 เฉพำะเจำะจง

บจก.เวสท์วอเตอร์อิเล็คทริค
91,750.00

บจก.เวสท์วอเตอร์อิเล็คทริค
91,750.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(จ)078/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 22 เมษำยน 2564

113 จ้ำงซ่อมสัญญำณโทรทัศน์

4,200.00

4,200.00 เฉพำะเจำะจง

นำยกิตติศักดิ์ นนท์สิทธ์
4,200.00

นำยกิตติศักดิ์ นนท์สิทธ์
4,200.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(จ)079/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 22 เมษำยน 2564

114 จ้ำงเหมำจัดทำรุปพร้อมกรอบและป้ำยชื่อ

2,800.00

2,800.00 เฉพำะเจำะจง

บจก.ดีดี โปรเซส
2,800.00

บจก.ดีดี โปรเซส
2,800.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(จ)080/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 22 เมษำยน 2564

30,750.00

30,750.00 เฉพำะเจำะจง

ร้ำนทศพักต์ แอร์ เซอร์วิส
30,750.00

ร้ำนทศพักต์ แอร์ เซอร์วิส
30,750.00

กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(จ)081/64
โดยใช้เกณฑ์รำคำ
ลงวันที่ 23 เมษำยน 2564

111 จ้ำงว่อมแซมตู้เย็นเก็บศพ จำนวน 2 เครื่อง
112 จ้ำงว่อมแซมเครื่องสูบน้ำเสีย

115 จ้ำงเหมำเคลื่อนย้ำยและติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ 1 งำน

