แบบ สขร.1 (ก.ค. 62)

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างในรอบเดือน
โรงพยาบาลพะเยา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ประจาเดือน กรกฎาคม 2562
ลาดับที่

งานที่จดั ซื้ อหรื อจัดจ้าง

วงเงินที่จดั ซื้อ
หรื อจัดจ้าง
(บาท)

1

คลังวัสดุทางการแพทย์
IV. Set (ผูใ้ หญ่) (ซื้อร่ วม)

2

ก๊าซไนตรัสออกไซด์

3

ซองบรรจุเวชภัณฑ์ 2465 2 นิ้ว

4

ใบมีดผ่าตัด เบอร์ 11

5

ป้ายรัดข้อมือผูใ้ หญ่ (ซื้อร่ วม) สี ขาว

10,700.00

6

ผ้าปิ ดปากแบบคล้องหู/50(ซื้อร่ วม)

37,900.00

7

O2 Medical Bulkdel Kg

22,002.75

8

Syringe Disposable 3 cc. (กล่อง x 100)(ซื้อร่ วม)

31,650.00

9

Two Way Foley Catheter No.18(ซื้อร่ วม)

10 Two Way Foley Catheter No.20(ซื้อร่ วม)
11 Ultrasound gel 250 ML

158,000.00
10,500.00
5,920.00
2,900.00

1,800.00
2,300.00
7,680.00

12 Extension Tube 18 นิ้ว (ซื้อร่ วม)
990.00
ก)
13 ไม้พนั สําลีน้ าํ ยาแบบสําเร็ จรู ป(งานธนาคารโลหิ ต,OPD ศัลย์กระดู4,200.00
14 RED DOT E.K.G.
15 Suction Catheter No.14(ซื้อร่ วม)

36,000.00

16 Syringe Disposable 20 cc. (กล่องx50)(ซื้อร่ วม)
17 ถุงมือยาง เบอร์ S

21,186.00

18 ถุงมือยาง เบอร์ M
19 ผ้าก๊อซขนาด 36 x 100 หลา (ซื้อร่ วม)

65,088.00

20 Opsite 45 cm.x55cm.
21 Micro -Vise
22 สําลี 450 กรัม (ซื้อร่ วม)
23 Sodalime
24 O2 Medical Bulkdel Kg
25 ก๊าซไนตรัสออกไซด์
26 Aluminium Finger ขนาด 1/2 นิ้ว

28,200.00
98,310.00
96,600.00
24,610.00
67,410.00
2,480.00
10,000.00
24,441.15
10,500.00
720.00

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อและจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง
รายชื่อผูเ้ สนอราคา
158,000.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด
10,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบคุ คล พะเยาสามชาย
5,920.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เรี ยลเมด จํากัด
2,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อินสทรู เม้นท์ แล็ป

ราคาที่เสนอ

ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือก

158,000 บริ ษทั บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด
10,500 ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบคุ คล พะเยาสามชาย
5,920 บริ ษทั เรี ยลเมด จํากัด
2,900 หจก. อินสทรู เม้นท์ แล็ป

ราคาที่ตกลง
ซื้ อและจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อ
ข้อตกลงในการซื้ อหรื อจ้าง
เลขที่สญ
ั ญา วันที่ในสัญญา

158,000.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003452

1/07/2562

10,500.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003448

1/07/2562

5,920.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003479

2/07/2562

2,900.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003472

2/07/2562

10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เอฟ.ซี.พี. จํากัด
37,900.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั โอเร็ กซ์ เทรดดิ้ง จํากัด

10,700 บริ ษทั เอฟ.ซี.พี. จํากัด
37,900 บริ ษทั โอเร็ กซ์ เทรดดิ้ง จํากัด

10,700.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003480

2/07/2562

37,900.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003471

2/07/2562

22,002.75 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จํากัด
31,650.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อินสทรู เม้นท์ แล็ป

22,003 บริ ษทั แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จํากัด
31,650 หจก. อินสทรู เม้นท์ แล็ป

22,002.75 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003537

2/07/2562

31,650.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003473

2/07/2562

1,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อินสทรู เม้นท์ แล็ป
2,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อินสทรู เม้นท์ แล็ป

1,800 หจก. อินสทรู เม้นท์ แล็ป
2,300 หจก. อินสทรู เม้นท์ แล็ป

1,800.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003473

2/07/2562

2,300.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003473

2/07/2562

7,680.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อินสทรู เม้นท์ แล็ป
990.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด

7,680 หจก. อินสทรู เม้นท์ แล็ป
990 บริ ษทั บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด

7,680.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003472

2/07/2562

990.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003487

4/07/2562

4,200.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003492

4/07/2562

4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั โพสเฮลท์แคร์ จํากัด
36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั อาร์เอ็กซ์ จํากัด

4,200 บริ ษทั โพสเฮลท์แคร์ จํากัด
36,000 บริ ษทั อาร์เอ็กซ์ จํากัด

36,000.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003490

4/07/2562

28,200.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด
21,186.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จํากัด
98,310.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอ็น.เทค ซัพพลาย

28,200 บริ ษทั บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด
21,186 บริ ษทั ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จํากัด

28,200.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003487

4/07/2562

21,186.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003491

4/07/2562

98,310 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอ็น.เทค ซัพพลาย
65,088 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอ็น.เทค ซัพพลาย

98,310.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003504

8/07/2562

65,088.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003504

8/07/2562

96,600 บริ ษทั ไบโอคอททอน จํากัด
24,610 บริ ษทั ดีทแฮล์มเคลเลอร์โลจิสติกส์ จํากัด

96,600.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003495

8/07/2562

24,610.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003496

8/07/2562

67,410 บริ ษทั เจ เอส วิชนั่ จํากัด
2,480 บริ ษทั ไทยก๊อส จํากัด

67,410.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003511

8/07/2562

2,480.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003497

8/07/2562

10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จํากัด
24,441.15 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จํากัด

10,000 บริ ษทั ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จํากัด
24,441 บริ ษทั แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จํากัด

10,000.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003498

8/07/2562

24,441.15 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003631

9/07/2562

10,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบคุ คล พะเยาสามชาย
720.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อินสทรู เม้นท์ แล็ป

10,500 ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบคุ คล พะเยาสามชาย
720 หจก. อินสทรู เม้นท์ แล็ป

10,500.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003528

9/07/2562

720.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003541

10/07/2562

65,088.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอ็น.เทค ซัพพลาย
96,600.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ไบโอคอททอน จํากัด
24,610.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ดีทแฮล์มเคลเลอร์โลจิสติกส์ จํากัด
67,410.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เจ เอส วิชนั่ จํากัด
2,480.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ไทยก๊อส จํากัด

แบบ สขร.1 (ก.ค. 62)

ลาดับที่

งานที่จดั ซื้ อหรื อจัดจ้าง

27 Attest.EOแก๊ส (ศูนย์จ่ายกลางเบิกที่เดียว)
28 INTERLEAVING 60x60 CM.(ศูนย์จ่ายกลางเบิกที่เดียว)
29 กระเป๋ านํ้าร้อน
30 เข็มฉี ดยาดีสโพส 25x1 นิ้ว (ซื้อร่ วม)
31 ENDO TUBE NO.8 มี Cuff (ซื้อร่ วม)
32 ถุงมือสเตอร์ ไรท์ เบอร์ 7
33 K-Y (เจล)
34 นํ้ายา Lissapon-N
35 ไม้กดลิ้น ขนาด 6.5 นิ้ว
36 สําลีแอลกอฮอล์แบบสําเร็ จรู ป

วงเงินที่จดั ซื้อ
หรื อจัดจ้าง
(บาท)
38,145.00
13,120.00
600.00
4,470.00
5,992.00
50,960.00
16,020.00
2,895.00
900.00
25,680.00

37 Tape Sterlie 1/2 นิ้ว(สี น้ าํ ตาล)
38 Three Way Stope Cock (ซื้อร่ วม)

14,830.20

39 Urine Bag 2,000 cc. (ซื้อร่ วม)
40 Ultrasonic Gel

11,000.00

41 Arm Sling (M)
42 Colostomy แผ่นแป้น 57 mm

1,920.00

43 Colostomy ถุง 57mm
44 Drain Redivac Bottal 600 Ml

21,000.00
4,680.00
24,000.00
6,750.00
25,000.00

45 ท๊อปเดรสซิ่ง ขนาด 4 x 6 นิ้ว
46 O2 Medical Bulkdel Kg

46,800.00

47 PDนํ้ายาช่องท้อง Dianeal High Dose 1.5% Low Cal
48 PDนํ้ายาช่องท้อง Dianeal PD4 Ultrabags 1. 5%

63,301.20

49 PD นํ้ายาช่องท้อง CAPD 2 SLEEP SAFE 5000 ML
50 แก้วยานํ้า 1 ออนซ์

48,792.00

51 เข็มฉี ดยาดีสโพส 18x1 1/2 นิ้ว (ซื้อร่ วม)
52 เข็ม Spinal needle No.27

25,680.00

53 Dexon 1 w 98280-71
54 Cath Drain No.12

51,360.00

55 Extension Tube 12 นิ้ว (ซื้อร่ วม)
56 ซองบรรจุเวชภัณฑ์ 12 นิ้ว

15,000.00

57 ซองบรรจุเวชภัณฑ์ 2469 8 นิ้ว

22,120.00

26,441.40
48,792.00
540.00
34,240.00
2,500.00
8,000.00

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อและจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง
รายชื่อผูเ้ สนอราคา
38,145.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จํากัด
13,120.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ดี เอช ซี เทรดดิ้ง
600.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อินสทรู เม้นท์ แล็ป
4,470.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อินสทรู เม้นท์ แล็ป
5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จํากัด
50,960.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เมดดิกา้ จํากัด
16,020.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั โพสเฮลท์แคร์ จํากัด
2,895.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อินสทรู เม้นท์ แล็ป
900.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อินสทรู เม้นท์ แล็ป
25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จํากัด
14,830.20 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จํากัด
21,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อินสทรู เม้นท์ แล็ป
11,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อินสทรู เม้นท์ แล็ป
4,680.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั โพสเฮลท์แคร์ จํากัด
1,920.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เซฟฟา ดรักส์ จํากัด
24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั อินเตอร์ เมดิคอล จํากัด

ราคาที่เสนอ

ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือก

38,145 บริ ษทั ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จํากัด
13,120 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ดี เอช ซี เทรดดิ้ง

ราคาที่ตกลง
ซื้ อและจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อ
ข้อตกลงในการซื้ อหรื อจ้าง
เลขที่สญ
ั ญา วันที่ในสัญญา

38,145.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003542

10/07/2562

13,120.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003543

10/07/2562

600.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003541

10/07/2562

4,470.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003540

10/07/2562

5,992.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003545

10/07/2562

50,960.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003547

10/07/2562

16,020.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003548

10/07/2562

2,895.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003541

10/07/2562

900.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003541

10/07/2562

25,680.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003549

10/07/2562

14,830 บริ ษทั ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จํากัด
21,000 หจก. อินสทรู เม้นท์ แล็ป

14,830.20 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003550

10/07/2562

21,000.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003540

10/07/2562

11,000 หจก. อินสทรู เม้นท์ แล็ป
4,680 บริ ษทั โพสเฮลท์แคร์ จํากัด

11,000.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003540

10/07/2562

4,680.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003551

10/07/2562

1,920.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003553

10/07/2562

24,000.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003571

11/07/2562

6,750.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003571

11/07/2562

600 หจก. อินสทรู เม้นท์ แล็ป
4,470 หจก. อินสทรู เม้นท์ แล็ป
5,992 บริ ษทั ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จํากัด
50,960 บริ ษทั เมดดิกา้ จํากัด
16,020 บริ ษทั โพสเฮลท์แคร์ จํากัด
2,895 หจก. อินสทรู เม้นท์ แล็ป
900 หจก. อินสทรู เม้นท์ แล็ป
25,680 บริ ษทั ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จํากัด

1,920 บริ ษทั เซฟฟา ดรักส์ จํากัด
24,000 บริ ษทั อินเตอร์ เมดิคอล จํากัด

6,750.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั อินเตอร์ เมดิคอล จํากัด
25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ทริ มเมอร์ จํากัด

6,750 บริ ษทั อินเตอร์ เมดิคอล จํากัด
25,000 บริ ษทั ทริ มเมอร์ จํากัด

25,000.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003563

11/07/2562

46,800.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั พี เอ็น พี เมดิ จํากัด
26,441.40 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จํากัด
63,301.20 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด

46,800 บริ ษทั พี เอ็น พี เมดิ จํากัด
26,441 บริ ษทั แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จํากัด

46,800.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003583

15/07/2562

26,441.40 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003692

15/07/2562

63,301 บริ ษทั ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด
48,792 บริ ษทั ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด

63,301.20 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003624

18/07/2562

48,792.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003625

18/07/2562

48,792 บริ ษทั เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จํากัด
540 หจก. อินสทรู เม้นท์ แล็ป

48,792.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003622

18/07/2562

540.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003643

22/07/2562

25,680 หจก. อินสทรู เม้นท์ แล็ป
34,240 หจก. อินสทรู เม้นท์ แล็ป

25,680.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003642

22/07/2562

34,240.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003643

22/07/2562

51,360.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด มีทู เมดิแคร์
2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ทริ มเมอร์ จํากัด

51,360 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด มีทู เมดิแคร์
2,500 บริ ษทั ทริ มเมอร์ จํากัด

51,360.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003644

22/07/2562

2,500.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003645

22/07/2562

15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด
8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เรี ยลเมด จํากัด

15,000 บริ ษทั บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด
8,000 บริ ษทั เรี ยลเมด จํากัด

15,000.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003640

22/07/2562

8,000.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003646

22/07/2562

22,120.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เรี ยลเมด จํากัด

22,120 บริ ษทั เรี ยลเมด จํากัด

22,120.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003646

22/07/2562

48,792.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด
48,792.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จํากัด
540.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อินสทรู เม้นท์ แล็ป
25,680.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อินสทรู เม้นท์ แล็ป
34,240.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อินสทรู เม้นท์ แล็ป

แบบ สขร.1 (ก.ค. 62)

ลาดับที่

งานที่จดั ซื้ อหรื อจัดจ้าง

58 ผ้าก๊อซพับขนาด 3 x 4 x 8 พับ (ซื้อร่ วม)
59 Nutriline-C

วงเงินที่จดั ซื้อ
หรื อจัดจ้าง
(บาท)
58,500.00
13,200.00

60 ก๊าซไนตรัสออกไซด์
61 Suction Catheter No.10(ซื้อร่ วม)

10,500.00

62 Syringe Disposable 5 cc. (กล่อง x 100) (ซื้อร่ วม)
63 พลาสเตอร์ใส ขนาด 1 นิ้ว (ซื้อร่ วม)

35,220.00

64 Walker
65 HAEMO-A (ไตเทียม)

41,000.00

66 HAEMO-B (ไตเทียม)
67 O2 Medical Bulkdel Kg

2,400.00
56,000.00
18,000.00
18,000.00
25,128.00

68 สารละลายปราศจากเชื้อชนิ ดฉี ดเข้าตา Intraocular (สารหนื ด) 176,600.00
69 Diapharm Valve Stem #8580
7,200.00
70 Micronebulizer #158
15,000.00
71 ATTEST SUPER RAPID 5 (OR)
72 นํ้ายา VIRKON 5 GM (IC)

49,755.00

73 Cuff B.P. Monitor(สายเดียว)(เบิกศูนย์เครื่ องมือแพทย์)
74 Ethilon 2/0 w 786

26,000.00

75 ชุดสายให้สารละลาย 3 หาง (ER)
76 เฝื อกสําเร็ จรู ป 6 x 240 (15 ชั้น)

36,500.00

77 Stethoscope(เบิกศูนย์เครื่ องมือแพทย์)
78 TEGADERM 1624 W

30,000.00

79 TEGADERM 1626 W
80 หลอดเก็บเสมหะ ( ชันสูตร ) เบิกที่เดียว

49,113.00

6,450.00
10,958.94
19,100.00
29,532.00

3,675.00
Under
Pad
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8,700.00
83 BloodTubing Line 0083
84 Two Way Foley Catheter No.14(ซื้อร่ วม)

40,800.00
9,000.00

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ
ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง
รายชื่อผูเ้ สนอราคา

240

ราคาที่เสนอ

ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือก

58,500.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ไทยก๊อส จํากัด
13,200.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ไทยเพียวดีไวซ์ จํากัด

58,500 บริ ษทั ไทยก๊อส จํากัด
13,200 บริ ษทั ไทยเพียวดีไวซ์ จํากัด

10,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบคุ คล พะเยาสามชาย
2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด
35,220.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อินสทรู เม้นท์ แล็ป

10,500 ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบคุ คล พะเยาสามชาย
2,400 บริ ษทั บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด

56,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อินสทรู เม้นท์ แล็ป
41,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวิริยะภัณฑ์
18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เอช ดี เมดิคอล จํากัด
18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เอช ดี เมดิคอล จํากัด
25,128.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จํากัด
176,600.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ทีอาร์ บี เชอร์เม็ดดิกา้ (ประเทศไทย) จํากัด
7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เซฟไลฟ์ เทคโนโลยี จํากัด
15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เซฟไลฟ์ เทคโนโลยี จํากัด
49,755.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จํากัด
6,450.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั โพสเฮลท์แคร์ จํากัด
26,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอสอาร์ .ซายน์ แอนด์ เซอร์ วิส

ราคาที่ตกลง
ซื้ อและจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อ
ข้อตกลงในการซื้ อหรื อจ้าง
เลขที่สญ
ั ญา วันที่ในสัญญา

58,500.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003647

22/07/2562

13,200.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003648

22/07/2562

10,500.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003654

22/07/2562

2,400.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003640

22/07/2562

35,220 หจก. อินสทรู เม้นท์ แล็ป
56,000 หจก. อินสทรู เม้นท์ แล็ป

35,220.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003641

22/07/2562

56,000.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003641

22/07/2562

41,000 ร้านวิริยะภัณฑ์
18,000 บริ ษทั เอช ดี เมดิคอล จํากัด

41,000.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003649

22/07/2562

18,000.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003697

25/07/2562

18,000.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003697

25/07/2562

25,128.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003762

26/07/2562

176,600.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003703

26/07/2562

7,200.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003709

26/07/2562

15,000.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003709

26/07/2562

49,755.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003734

30/07/2562

6,450.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003717

30/07/2562

26,000.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003718

30/07/2562

10,958.94 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003719

30/07/2562

18,000 บริ ษทั เอช ดี เมดิคอล จํากัด
25,128 บริ ษทั แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จํากัด
176,600 บริ ษทั ทีอาร์ บี เชอร์เม็ดดิกา้ (ประเทศไทย) จํากัด
7,200 บริ ษทั เซฟไลฟ์ เทคโนโลยี จํากัด
15,000 บริ ษทั เซฟไลฟ์ เทคโนโลยี จํากัด
49,755 บริ ษทั ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จํากัด
6,450 บริ ษทั โพสเฮลท์แคร์ จํากัด
26,000 ร้าน เอสอาร์ .ซายน์ แอนด์ เซอร์วิส

10,958.94 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จํากัด
36,500.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั สัปปายะ สยาม จํากัด

10,959 บริ ษทั ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จํากัด
36,500 บริ ษทั สัปปายะ สยาม จํากัด

36,500.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003720

30/07/2562

19,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วีอาร์ ซัพพอร์ต
30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ป.เคมีอุปกรณ์ จํากัด
29,532.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จํากัด

19,100 หจก. วีอาร์ ซัพพอร์ ต
30,000 บริ ษทั ป.เคมีอุปกรณ์ จํากัด

19,100.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003721

30/07/2562

30,000.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003722

30/07/2562

29,532 บริ ษทั ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จํากัด
49,113 บริ ษทั ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จํากัด

29,532.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003723

30/07/2562

49,113.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003723

30/07/2562

3,675.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003724

30/07/2562

2,400.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003725

30/07/2562

8,700.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003763

31/07/2562

40,800.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003764

31/07/2562

9,000.00 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003759

31/07/2562

21,800 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003478

2/07/2562

240 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003475

2/07/2562

49,113.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จํากัด
3,675.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ยูนิเมด จํากัด
2,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อินสทรู เม้นท์ แล็ป
8,700.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เคมเทค เฮลท์แคร์ จํากัด
40,800.00 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เมดิทอป จํากัด
9,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อินสทรู เม้นท์ แล็ป

คลังวิทยาศาสตร์ การแพทย์
เครื่ องมือแพทย์ ทัน21,800
ตกรรม เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เคมเทค เฮลท์แคร์ จํากัด
85 นํ้ายาเอนไซม์ลา้ งเครื่ องมือแพทย์ชนิ ดล้างด้วยมือ ศูนย์จ่ายกลาง ศูนย์21,800
คลังวัสดุสานักงาน
86 ซองใส่ CD

ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อและจ้าง

240 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน

3,675 บริ ษทั ยูนิเมด จํากัด
2,400 หจก. อินสทรู เม้นท์ แล็ป
8,700 บริ ษทั เคมเทค เฮลท์แคร์ จํากัด
40,800 บริ ษทั เมดิทอป จํากัด
9,000 หจก. อินสทรู เม้นท์ แล็ป
21,800 บริ ษทั เคมเทค เฮลท์แคร์ จํากัด
240 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน

แบบ สขร.1 (ก.ค. 62)

ลาดับที่

งานที่จดั ซื้ อหรื อจัดจ้าง

87 ดินนํ้ามัน
88 แฟ้มเจาะปกแข็งหนา 2 นิ้ว

วงเงินที่จดั ซื้อ
หรื อจัดจ้าง
(บาท)
50
660

89 ไส้แม็กเย็บ เบอร์ 10
90 สมุดบัญชี 400 หน้า

2,700

91 กระดาษโทรสาร210x30
92 กระดาษ A4 70 แกรม

1,920

93 ซองขยายข้างสี น้ าํ ตาล เอ4
94 ตลับหมึก ขนาด3x5 นิ้ว
95 ตระกร้า 2 ช่อง
96 ตระกร้า 3 ช่อง
97 เทปกาวผ้า 1 นิ้ว
98 แผ่นฟิ วเจอร์บอร์ ดขนาด 65x120ซม.
99 แฟ้มปกแข็งสี ดาํ ห่วง 1 นิ้ว
100 สติกเกอร์ คละสี

1,296
44,400
2,500
125
1,350
1,560
720
5,280
660
1,500

101 สก๊อตเทปใส ขนาด 1 นิ้ว
102 สติกเกอร์ กระดาษเอ 4

2,160

103 กระดาษกาวหนังไก่ 2 นิ้ว
104 กระดาษทําปกสี ยาว

1,920

1,100
840

105 กระดาษ A 5
106 กาวลาเท็กช์ 8 ออนช์

13,200

107 ชาร์ พลาสติก
108 เทปกาว 2 หน้า 3 M

700

109 ที่หนี บกระดาษ 1 นิ้ว
110 ที่หนี บกระดาษ 2 นิ้ว
111 เทปกาวผ้า 2 นิ้ว
112 เทปกาว 2 หน้า บาง 1 นิ้ว
113 สติ๊กเกอร์ เอ 4
114 สติ๊กเกอร์ สีขาว

120
2,736
192
288
2,400
648
900
1,400

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อและจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง
รายชื่อผูเ้ สนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือก

50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน
660 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน

50 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน
660 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน

2,700 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน
1,296 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน
1,920 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั บ้านครุ ภณั ฑ์พะเยา จํากัด

2,700 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน
1,296 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน

44,400 เฉพาะเจาะจง พะเยา ออฟฟิ ศ ซัพพลายส์
2,500 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน
125 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน
1,350 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน
1,560 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน
720 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน
5,280 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั บ้านครุ ภณั ฑ์พะเยา จํากัด
660 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน
1,500 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน
2,160 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน
1,100 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน
1,920 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน
840 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน
13,200 เฉพาะเจาะจง พะเยา ออฟฟิ ศ ซัพพลายส์
120 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั บ้านครุ ภณั ฑ์พะเยา จํากัด
700 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน
2,736 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน
192 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั บ้านครุ ภณั ฑ์พะเยา จํากัด

1,920 บริ ษทั บ้านครุ ภณั ฑ์พะเยา จํากัด
44,400 พะเยา ออฟฟิ ศ ซัพพลายส์
2,500 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน
125 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน

ราคาที่ตกลง
ซื้ อและจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อ
ข้อตกลงในการซื้ อหรื อจ้าง
เลขที่สญ
ั ญา วันที่ในสัญญา

50 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003475

2/07/2562

660 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003475

2/07/2562

2,700 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003475

2/07/2562

1,296 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003475

2/07/2562

1,920 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003499

8/07/2562

44,400 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003555

11/07/2562

2,500 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003554

11/07/2562

125 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003554

11/07/2562

1,350 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน
1,560 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน

1,350 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003554

11/07/2562

1,560 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003554

11/07/2562

720 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน
5,280 บริ ษทั บ้านครุ ภณั ฑ์พะเยา จํากัด

720 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003556

11/07/2562

5,280 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003557

11/07/2562

660 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003554

11/07/2562

1,500 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003556

11/07/2562

2,160 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน
1,100 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน

2,160 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003556

11/07/2562

1,100 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003556

11/07/2562

1,920 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน
840 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน

1,920 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003655

22/07/2562

840 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003655

22/07/2562

13,200 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003658

22/07/2562

120 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003666

22/07/2562

700 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003655

22/07/2562

2,736 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003655

22/07/2562

660 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน
1,500 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน

13,200 พะเยา ออฟฟิ ศ ซัพพลายส์
120 บริ ษทั บ้านครุ ภณั ฑ์พะเยา จํากัด
700 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน
2,736 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน
192 บริ ษทั บ้านครุ ภณั ฑ์พะเยา จํากัด
288 บริ ษทั บ้านครุ ภณั ฑ์พะเยา จํากัด

192 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003666

22/07/2562

288 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั บ้านครุ ภณั ฑ์พะเยา จํากัด
2,400 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน
648 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน

288 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003667

22/07/2562

2,400 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน
648 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน

2,400 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003655

22/07/2562

648 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003656

22/07/2562

900 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน
1,400 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน

900 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน
1,400 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน

900 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003656

22/07/2562

1,400 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003657

22/07/2562

2,200 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน
1,400 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน

2,200 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003657

22/07/2562

1,400

62-0003657

22/07/2562

1,000 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน

1,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003657

22/07/2562

115 สติ๊กเกอร์ สะท้อนแสง
116 สติ๊กเกอร์ ใส

2,200
1,400

2,200 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน
1,400 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน

117 ไส้แฟ้ม

1,000

1,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน

แบบ สขร.1 (ก.ค. 62)

ลาดับที่

งานที่จดั ซื้ อหรื อจัดจ้าง

118 สติกเกอร์ มว้ นไดเร็ กซ์ ขนาด 6 x 2.3 ซม.
119 กาวลาเท็กช์ 8 ออนช์
120 ไส้ Max. เบอร์ 3
คลังงานบ้ าน
121 นํ้ายาปรับผ้านุ่ม SOFT HP
122 กรวยกระดาษ
123 กรวยตวงนํ้าพลาสติก
124 กล่องพลาสติกขนาด 17 x 25 x 16 นิ้ว
125 ถ่านไฟฉายขนาดกลาง
126 ถุงขยะแดง 14x30x4นิ้ว
127 ผงซักฟอก
128 กระดาษชําระ

วงเงินที่จดั ซื้อ
หรื อจัดจ้าง
(บาท)
16,000
120
624
17,013
9,800
100
4,500
1,368
21,600
18,900
1,440

129 แก้วนํ้าพลาสติกใส ขนาด 6 ออนซ์
130 กระบอกฉี ดนํ้า

1,980

131 กระบอกไฟฉาย 2 ท่อน
132 กระบอกไฟฉายส่องตา

1,300

133 ถ่านไฟฉายพานาโซนิ ค AA
134 ถ่านไฟฉายจิ๋วผอม AAA

5,040

135 ถังนํ้าพลาสติก 2 ลิตรครึ่ ง
136 ถุงขยะดํา 20x30x4 นิ้ว
137 นํ้าตาลทรายขาว
138 นํ้ายาฟอกผ้าขาว FL3 Chlorine Bleach
139 นํ้ายาล้างสารเคมีตกค้าง LS 3 Liqsour
140 นํ้ายาซักผ้า LD 1 Detergent

800
3,100
5,040
350
23,500
2,600
21,266
14,905
49,862

141 ผ้ายางพลาสติกกันเปื้ อน อย่างหนา(เต็มตัว)
142 ไม้กวาดอ่อน

4,200

143 รองเท้าแตะฟองนํ้า
144 สบูเ่ หลวล้างมือขนาด 3.8 ลิตร

3,600

145 กล่องใส่ผา้ เช็ดมือ(IC)
146 คลอรี นนํ้า
147 ตะกร้าทรงสูงใหญ่

1,800
9,600
850
19,500
650

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อและจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง
รายชื่อผูเ้ สนอราคา
16,000 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั โมเดอร์น พริ้ นเทค แอนด์ เลเบิล้ จํากัด
120 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั บ้านครุ ภณั ฑ์พะเยา จํากัด

ราคาที่เสนอ

ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือก

16,000 บริ ษทั โมเดอร์ น พริ้ นเทค แอนด์ เลเบิล้ จํากัด
120 บริ ษทั บ้านครุ ภณั ฑ์พะเยา จํากัด

22/07/2562

120 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003726

30/07/2562

624 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003726

30/07/2562

17,013

62-0003485

11/07/2562

9,800

62-0003500

11/07/2562

100

62-0003501

11/07/2562

4,500

62-0003501

11/07/2562

1,368

62-0003501

11/07/2562

21,600

62-0003502

11/07/2562

18,900

62-0003501

11/07/2562

1,440

62-0003558

11/07/2562

1,980 ร้านต้นตระกูลพานิชย์
800 ร้านต้นตระกูลพานิชย์

1,980

62-0003559

11/07/2562

800

62-0003559

11/07/2562

1,300 ร้านต้นตระกูลพานิชย์
3,100 ร้าน นําไพศาล

1,300

62-0003559

11/07/2562

3,100

62-0003564

11/07/2562

5,040 ร้านต้นตระกูลพานิชย์
5,040 ร้านต้นตระกูลพานิชย์

5,040

62-0003559

11/07/2562

5,040

62-0003559

11/07/2562

350

62-0003570

11/07/2562

23,500

62-0003562

11/07/2562

2,600

62-0003568

11/07/2562

21,266

62-0003569

11/07/2562

14,905

62-0003569

11/07/2562

49,862

62-0003569

11/07/2562

4,200 บริ ษทั เอลิสต์ ซัพพลาย จํากัด
1,800 ร้านต้นตระกูลพานิชย์

4,200

62-0003567

11/07/2562

1,800

62-0003565

11/07/2562

3,600 ร้านต้นตระกูลพานิชย์
9,600 บริ ษทั พานิช 1988 จํากัด

3,600

62-0003565

11/07/2562

9,600

62-0003608

18/07/2562

850

62-0003664

22/07/2562

19,500

62-0003651

22/07/2562

650

62-0003664

22/07/2562

17,013 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เอ็กโคเคม นอร์ทเทิร์น จํากัด
9,800 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั พานิช 1988 จํากัด

17,013 บริ ษทั เอ็กโคเคม นอร์ทเทิร์น จํากัด
9,800 บริ ษทั พานิช 1988 จํากัด

100 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นตระกูลพานิ ชย์
4,500 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นตระกูลพานิ ชย์

100 ร้านต้นตระกูลพานิชย์
4,500 ร้านต้นตระกูลพานิชย์

1,368 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นตระกูลพานิ ชย์
21,600 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี ที โปรดักส์
18,900 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นตระกูลพานิ ชย์

1,368 ร้านต้นตระกูลพานิชย์
21,600 ร้าน ซี ที โปรดักส์

5,040 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นตระกูลพานิ ชย์
5,040 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นตระกูลพานิ ชย์
350 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นตระกูลพานิ ชย์
23,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี ที โปรดักส์
2,600 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สบายซุปเปอร์
21,266 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เอ็กโคเคม นอร์ทเทิร์น จํากัด
14,905 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เอ็กโคเคม นอร์ทเทิร์น จํากัด
49,862 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เอ็กโคเคม นอร์ทเทิร์น จํากัด
4,200 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เอลิสต์ ซัพพลาย จํากัด
1,800 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นตระกูลพานิ ชย์
3,600 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นตระกูลพานิ ชย์
9,600 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั พานิช 1988 จํากัด
850 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นตระกูลพานิ ชย์
19,500 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เวิลด์ เคมีอุตสาหกรรม จํากัด
650 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นตระกูลพานิ ชย์

เลขที่สญ
ั ญา วันที่ในสัญญา
62-0003660

624 บริ ษทั บ้านครุ ภณั ฑ์พะเยา จํากัด

800 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นตระกูลพานิ ชย์
1,300 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นตระกูลพานิ ชย์
3,100 เฉพาะเจาะจง ร้าน นําไพศาล

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

16,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

624 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั บ้านครุ ภณั ฑ์พะเยา จํากัด

1,440 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สบายซุปเปอร์
1,980 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นตระกูลพานิ ชย์

ราคาที่ตกลง
ซื้ อและจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อ
ข้อตกลงในการซื้ อหรื อจ้าง

18,900 ร้านต้นตระกูลพานิชย์
1,440 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สบายซุปเปอร์

350 ร้านต้นตระกูลพานิชย์
23,500 ร้าน ซี ที โปรดักส์
2,600 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สบายซุปเปอร์
21,266 บริ ษทั เอ็กโคเคม นอร์ทเทิร์น จํากัด
14,905 บริ ษทั เอ็กโคเคม นอร์ทเทิร์น จํากัด
49,862 บริ ษทั เอ็กโคเคม นอร์ทเทิร์น จํากัด

850 ร้านต้นตระกูลพานิชย์
19,500 บริ ษทั เวิลด์ เคมีอุตสาหกรรม จํากัด
650 ร้านต้นตระกูลพานิชย์

แบบ สขร.1 (ก.ค. 62)

ลาดับที่

งานที่จดั ซื้ อหรื อจัดจ้าง

148 ถุงขยะดํา 14x30x4 นิ้ว
149 ถุงพลาสติกใส 8x12 นิ้ว

วงเงินที่จดั ซื้อ
หรื อจัดจ้าง
(บาท)
23,500
9,000

150 พรมเช็ดเท้า
151 ฟองนํ้าธรรมดา

1,000

152 ไม้กวาดแข็ง
153 สเปรย์รีเพรชเซอร์

1,950

154 สบูเ่ หลว(สําหรับอาบนํ้าเด็ก)
155 ที่ตกั ขยะแบบมีดา้ มจับ

7,920

576
3,000
300

156 กรรไกรตัดพลาสเตอร์
157 ขันนํ้าพลาสติกแบบมีดา้ ม

1,824

158 คลอรี นนํ้า
159 ตะกร้าสี่เหลี่ยม 11x14 นิ้ว

19,500

160 ถุงมือสีสม้ ทําความสะอาด
161 นํ้ายาล้างจาน

900

140
450
1,450

162 นํ้ายาฟอกผ้าขาว FL3 Chlorine Bleach
163 นํ้ายาล้างสารเคมีตกค้าง LS 3 Liqsour

21,275

164 นํ้ายาปรับผ้านุ่ม SOFT HP
165 นํ้ายาซักผ้า LD 1 Detergent

17,020

166 แปรงล้างห้องนํ้าด้ามยาว
167 ผ้าขนหนูผืนเล็ก 12x12 นิ้ว
168 ผ้าขนหนูผืนใหญ่
169 ที่โกนหนวดแสตนเลส
คลังก่ อสร้ าง ประปา
170 บานพับ 3 นิ้ว
171 ไม้อดั ยาง 15 มิล A

14,903
49,860

ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อและจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง
รายชื่อผูเ้ สนอราคา
23,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี ที โปรดักส์
9,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สบายซุปเปอร์
1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นตระกูลพานิ ชย์
576 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นตระกูลพานิ ชย์
1,950 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นตระกูลพานิ ชย์
3,000 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นตระกูลพานิ ชย์
7,920 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สบายซุปเปอร์
300 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นตระกูลพานิ ชย์
1,824 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นตระกูลพานิ ชย์
140 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นตระกูลพานิ ชย์
19,500 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เวิลด์ เคมีอุตสาหกรรม จํากัด
450 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นตระกูลพานิ ชย์
900 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นตระกูลพานิ ชย์

ราคาที่เสนอ

ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือก

23,500 ร้าน ซี ที โปรดักส์
9,000 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สบายซุปเปอร์

ราคาที่ตกลง
ซื้ อและจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อ
ข้อตกลงในการซื้ อหรื อจ้าง
เลขที่สญ
ั ญา วันที่ในสัญญา

23,500

62-0003652

22/07/2562

9,000

62-0003653

22/07/2562

1,000 ร้านต้นตระกูลพานิชย์
576 ร้านต้นตระกูลพานิชย์

1,000

62-0003665

22/07/2562

576

62-0003665

22/07/2562

1,950 ร้านต้นตระกูลพานิชย์
3,000 ร้านต้นตระกูลพานิชย์

1,950

62-0003650

22/07/2562

3,000

62-0003650

22/07/2562

7,920 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สบายซุปเปอร์
300 ร้านต้นตระกูลพานิชย์

7,920

62-0003653

22/07/2562

300

62-0003650

22/07/2562

1,824

62-0003728

30/07/2562

140

62-0003728

30/07/2562

19,500

62-0003745

30/07/2562

450

62-0003729

30/07/2562

900

62-0003729

30/07/2562

1,450

62-0003730

30/07/2562

1,824 ร้านต้นตระกูลพานิชย์
140 ร้านต้นตระกูลพานิชย์
19,500 บริ ษทั เวิลด์ เคมีอุตสาหกรรม จํากัด
450 ร้านต้นตระกูลพานิชย์
900 ร้านต้นตระกูลพานิชย์
1,450 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สบายซุปเปอร์

1,450 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สบายซุปเปอร์
21,275 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เอ็กโคเคม นอร์ทเทิร์น จํากัด
14,903 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เอ็กโคเคม นอร์ทเทิร์น จํากัด

21,275 บริ ษทั เอ็กโคเคม นอร์ทเทิร์น จํากัด
14,903 บริ ษทั เอ็กโคเคม นอร์ทเทิร์น จํากัด

21,275

62-0003735

30/07/2562

14,903

62-0003735

30/07/2562

17,020 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เอ็กโคเคม นอร์ทเทิร์น จํากัด
49,860 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เอ็กโคเคม นอร์ทเทิร์น จํากัด

17,020 บริ ษทั เอ็กโคเคม นอร์ทเทิร์น จํากัด
49,860 บริ ษทั เอ็กโคเคม นอร์ทเทิร์น จํากัด

17,020

62-0003733

30/07/2562

49,860

62-0003735

30/07/2562

740

62-0003731

30/07/2562

1,200

62-0003731

30/07/2562

5,400

62-0003732

30/07/2562

3,250

62-0003731

30/07/2562

480 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003493

4/07/2562

8,190 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003493

4/07/2562

5,400

740 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นตระกูลพานิ ชย์
1,200 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นตระกูลพานิ ชย์
5,400 เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.พานิช

3,250

3,250 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นตระกูลพานิ ชย์

5,400 ร้าน ก.พานิช
3,250 ร้านต้นตระกูลพานิชย์

480 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ฉลองคอนกรี ตอิฐโชว์
8,190 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ฉลองคอนกรี ตอิฐโชว์

480 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ฉลองคอนกรี ตอิฐโชว์
8,190 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ฉลองคอนกรี ตอิฐโชว์

1,605 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ฉลองคอนกรี ตอิฐโชว์
1,900 เฉพาะเจาะจง ร้าน นําไพศาล

1,605 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ฉลองคอนกรี ตอิฐโชว์
1,900 ร้าน นําไพศาล

1,605 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003493

4/07/2562

1,900 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003587

15/07/2562

2,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน นําไพศาล
66 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ฉลองคอนกรี ตอิฐโชว์

2,500 ร้าน นําไพศาล
66 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ฉลองคอนกรี ตอิฐโชว์

2,500 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003586

15/07/2562

66 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003584

15/07/2562

380 เฉพาะเจาะจง ร้าน นําไพศาล
2,400 เฉพาะเจาะจง ร้าน นําไพศาล

380 ร้าน นําไพศาล
2,400 ร้าน นําไพศาล

380 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003586

15/07/2562

2,400 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003587

15/07/2562

740
1,200

480
8,190

172 ไม้อดั เคลือบลาย 3 มิล
173 ก๊อกนํ้าอ่างล้างมือ 4 หุน (หัวแก้ว)

1,605

174 ก๊อกงวงช้างสูงแบบข้างฝา D11
175 ข้อลด PCV 1 นิ้ว ลด 4 หุน

2,500

176 ท่อ PVC 4 หุน (สี ฟ้า)
177 ฝารองนัง่ ชักโครก SBK-1200

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

1,900
66
380
2,400

740 ร้านต้นตระกูลพานิชย์
1,200 ร้านต้นตระกูลพานิชย์

แบบ สขร.1 (ก.ค. 62)

ลาดับที่

งานที่จดั ซื้ อหรื อจัดจ้าง

178 ลูกยิงรี เวท 4-4
179 ล้อประตูชนิ ดร่ อง 2 นิ้ว

วงเงินที่จดั ซื้อ
หรื อจัดจ้าง
(บาท)
468
170

180 สายนํ้าดีเหล็กถัก 24 นิ้ว
181 สายนํ้าดีเหล็กถัก 18 นิ้ว

800

182 กุญแจลูกบิดประตู MIX
183 กุญแจลูกบิดประตู MIX

3,200

184 ปูนยาแนว
185 ปูนซีเมนต์
186 กระจับรัดท่อ 4 หุน
187 ข้อต่อ PVC 1 นิ้ว
188 ครอบกระเบื้อง 15 องศา
189 ชุดอุปกรณ์ในชักโครก
190 ตะปูคอนกรี ต 1 นิ้ว
191 ทินเนอร์

700
3,200
58
2,560
40
120
1,170
7,600
79
845

192 ท่อ PVC 4 หุน (สี ฟ้า)
193 ใบเลื่อยไฮสปิ ค Eclips

380

194 ปูนยาแนว
195 แปรงหางม้า 4 นิ้ว

145

700
325

196 ไม้อดั ยาง 15 มิล A
197 ไม้อดั เคลือบลาย 3 มิล

4,095

198 มุง้ ลวด 42 นิ้ว
199 สายยูพบั ได้

3,600

200 เหล็กสี่เหลี่ยม 1 x 1 นิ้ว หนา 1.5 มิล

3,400

คลังแบบพิมพ์
201 แบบบันทึกทางการพยาบาลสําหรับผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุ-ฉุ กเฉิ น
202 สมุดแสดงความคิดเห็นของแพทย์

2,300

1,605
36

7,000

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ
ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง
รายชื่อผูเ้ สนอราคา
468 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ฉลองคอนกรี ตอิฐโชว์
170 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ฉลองคอนกรี ตอิฐโชว์

ราคาที่เสนอ

ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือก

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

เลขที่สญ
ั ญา วันที่ในสัญญา
62-0003585

15/07/2562

170 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003585

15/07/2562

800 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003588

15/07/2562

700 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003588

15/07/2562

3,200 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ฉลองคอนกรี ตอิฐโชว์
3,200 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ฉลองคอนกรี ตอิฐโชว์

3,200 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003663

22/07/2562

3,200 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003681

23/07/2562

58 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ฉลองคอนกรี ตอิฐโชว์
2,560 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ฉลองคอนกรี ตอิฐโชว์

58 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003681

23/07/2562

2,560 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003681

23/07/2562

40 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003749

30/07/2562

120 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003749

30/07/2562

1,170 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ฉลองคอนกรี ตอิฐโชว์
7,600 ร้าน นําไพศาล

1,170 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003752

30/07/2562

7,600 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003749

30/07/2562

79 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ฉลองคอนกรี ตอิฐโชว์
845 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ฉลองคอนกรี ตอิฐโชว์

79 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003751

30/07/2562

845 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003751

30/07/2562

380 ร้าน นําไพศาล
700 ร้าน นําไพศาล

380 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003749

30/07/2562

700 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003749

30/07/2562

145 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ฉลองคอนกรี ตอิฐโชว์
325 เฉพาะเจาะจง ร้าน นําไพศาล

145 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ฉลองคอนกรี ตอิฐโชว์
325 ร้าน นําไพศาล

145 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003751

30/07/2562

325 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003753

30/07/2562

4,095 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ฉลองคอนกรี ตอิฐโชว์
1,605 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ฉลองคอนกรี ตอิฐโชว์
3,600 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ฉลองคอนกรี ตอิฐโชว์

4,095 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ฉลองคอนกรี ตอิฐโชว์
1,605 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ฉลองคอนกรี ตอิฐโชว์

4,095 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003751

30/07/2562

1,605 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003750

30/07/2562

3,600 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ฉลองคอนกรี ตอิฐโชว์
36 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ฉลองคอนกรี ตอิฐโชว์

3,600 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003750

30/07/2562

62-0003751

30/07/2562

3,400 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ฉลองคอนกรี ตอิฐโชว์

3,400 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003752

30/07/2562

2,300 เฉพาะเจาะจง กอบคําการพิมพ์
7,000 เฉพาะเจาะจง นครนิวส์การพิมพ์

2,300 กอบคําการพิมพ์
7,000 นครนิวส์การพิมพ์

2,300 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003476

2/07/2562

7,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003503

8/07/2562

1,000 เฉพาะเจาะจง กอบคําการพิมพ์
1,560 เฉพาะเจาะจง กอบคําการพิมพ์

1,000 กอบคําการพิมพ์
1,560 กอบคําการพิมพ์

1,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003284

10/07/2562

1,560 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003284

10/07/2562

1,000 กอบคําการพิมพ์
1,000 กอบคําการพิมพ์

1,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003572

11/07/2562

1,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003572

11/07/2562

1,000 กอบคําการพิมพ์

1,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003573

11/07/2562

800 เฉพาะเจาะจง ร้าน นําไพศาล
700 เฉพาะเจาะจง ร้าน นําไพศาล
3,200 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ฉลองคอนกรี ตอิฐโชว์
3,200 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ฉลองคอนกรี ตอิฐโชว์
58 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ฉลองคอนกรี ตอิฐโชว์
2,560 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ฉลองคอนกรี ตอิฐโชว์
40 เฉพาะเจาะจง ร้าน นําไพศาล
120 เฉพาะเจาะจง ร้าน นําไพศาล
1,170 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ฉลองคอนกรี ตอิฐโชว์
7,600 เฉพาะเจาะจง ร้าน นําไพศาล
79 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ฉลองคอนกรี ตอิฐโชว์
845 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ฉลองคอนกรี ตอิฐโชว์
380 เฉพาะเจาะจง ร้าน นําไพศาล
700 เฉพาะเจาะจง ร้าน นําไพศาล

36 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ฉลองคอนกรี ตอิฐโชว์
3,400 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ฉลองคอนกรี ตอิฐโชว์

1,000

205 ใบคล้องเลือด A เหลือง
206 ใบคล้องเลือด B ชมพู

1,000
1,000

1,000 เฉพาะเจาะจง กอบคําการพิมพ์
1,000 เฉพาะเจาะจง กอบคําการพิมพ์

207 ใบคล้องเลือด O ฟ้า

1,000

1,000 เฉพาะเจาะจง กอบคําการพิมพ์

468 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ฉลองคอนกรี ตอิฐโชว์
170 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ฉลองคอนกรี ตอิฐโชว์

ราคาที่ตกลง
ซื้ อและจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อ
ข้อตกลงในการซื้ อหรื อจ้าง

468 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

203 ทะเบียนผูป้ ่ วยและคลอดภายใน
204 ใบการ์ดยาสี เหลือง

1,560

ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อและจ้าง

800 ร้าน นําไพศาล
700 ร้าน นําไพศาล

40 ร้าน นําไพศาล
120 ร้าน นําไพศาล

36

แบบ สขร.1 (ก.ค. 62)

ลาดับที่

งานที่จดั ซื้ อหรื อจัดจ้าง

208 ใบคล้องเลือด AB สี ขาว
209 บันทึกคําสัง่ แพทย์ รบ. 2ต 04
210 แบบค่ารักษาหอผูป้ ่ วยในและหนัก
คลังชั นสู ตร

วงเงินที่จดั ซื้อ
หรื อจัดจ้าง
(บาท)

3,280

16,200
27,000
8,500
3,100
2,000
3,250
360
1,500
1,500

223 Guttapercha accessory cone #MF
224 Block Out Resin LC

3,200

3,600
5,000
200
1,150
225
1,800

229 Taper fit driver shaft for 2.0 mm
230 Arch bar

2,500

231 Miniplate Blender
232 Carbide bur HP C71/040 เม็ดมะยม

7,000

233 3 Prong Miniplate Blender
234 Blade No.15c

4,500

235 Screw lock screw Driver body
236 Miniplate Cutter

ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือก

3,280 นครนิวส์การพิมพ์

221 ฟิ ล์มเอ็กซเรย์#2 (100 pcs.)
222 ตะขอคล้องปาก

227 Paper point size SS
228 17% EDTA

ราคาที่เสนอ

3,280 เฉพาะเจาะจง นครนิวส์การพิมพ์

40,000

225 Calcium hydroxide ผง
226 Rubber dam sheet 6x6

รายชื่อผูเ้ สนอราคา

4,600

213 SD Bioline Dengue IgM+IgG
214 Dengue NS1

219 T-band # เด็ก
220 Disposable resin applicator size M(ขนแปรง)

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

1,000 กอบคําการพิมพ์
4,600 กอบคําการพิมพ์

96,000

217 Dental Stone (2 kg.)
218 Acrylic for reline /rebase

ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อและจ้าง

1,000 เฉพาะเจาะจง กอบคําการพิมพ์
4,600 เฉพาะเจาะจง กอบคําการพิมพ์

1,000

211 นํ้ายาสําหรับเครื่ องตรวจนับแยกเม็ดเลือดอัตโนมัติ
212 SD Bioline Tsutsugamushi 3.0 Cassette

คลังทันตกรรม
215 Lubricated oil spray handpiece (เครื่ องพ่น)
216 Alginate (Fast set)

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

4,500
3,500

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

เลขที่สญ
ั ญา วันที่ในสัญญา

1,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003573

11/07/2562

4,600

62-0003661

22/07/2562

3,280 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003727

30/07/2562

96,000 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั พี ซี แอล โฮลดิ้ง จํากัด
16,200 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เอ็มพี เมดกรุ๊ ป จํากัด

96,000 บริ ษทั พี ซี แอล โฮลดิ้ง จํากัด
16,200 บริ ษทั เอ็มพี เมดกรุ๊ ป จํากัด

96,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003494

5/07/2562

16,200 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003507

8/07/2562

40,000 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เอ็มพี เมดกรุ๊ ป จํากัด
27,000 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ ป จํากัด

40,000 บริ ษทั เอ็มพี เมดกรุ๊ ป จํากัด
27,000 บริ ษทั เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ ป จํากัด

40,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003507

8/07/2562

27,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003582

12/07/2562

8,500 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เดนทัล วิชนั่ (ประเทศไทย) จํากัด
3,100 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั แอคคอร์ด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด

8,500 บริ ษทั เดนทัล วิชนั่ (ประเทศไทย) จํากัด
3,100 บริ ษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชัน่ จํากัด

8,500 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003467

2/07/2562

3,100 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003468

2/07/2562

2,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เซี่ยงไฮ้ทนั ตภัณฑ์
3,250 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ยูนิต้ ี เด็นตัล จํากัด

2,000 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เซี่ยงไฮ้ทนั ตภัณฑ์
3,250 บริ ษทั ยูนิต้ ี เด็นตัล จํากัด

2,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003465

2/07/2562

3,250 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003466

2/07/2562

360 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เด็นท์-เมท จํากัด
1,500 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เซี่ยงไฮ้ทนั ตภัณฑ์
1,500 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เอส.ดี.ทันตเวช(1988) จํากัด

360 บริ ษทั เด็นท์-เมท จํากัด
1,500 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เซี่ยงไฮ้ทนั ตภัณฑ์

360 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003459

2/07/2562

1,500 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003465

2/07/2562

1,500 บริ ษทั เอส.ดี.ทันตเวช(1988) จํากัด
3,600 บริ ษทั สยามเดนท์ จํากัด

1,500 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003462

2/07/2562

3,600 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003460

2/07/2562

3,200 บริ ษทั วี อาร์ พี เด้นท์ จํากัด
5,000 บริ ษทั เด็นท์-เมท จํากัด

3,200 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003463

2/07/2562

5,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003459

2/07/2562

200 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003459

2/07/2562

1,150 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003462

2/07/2562

225 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003463

2/07/2562

3,600 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั สยามเดนท์ จํากัด
3,200 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั วี อาร์ พี เด้นท์ จํากัด
5,000 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เด็นท์-เมท จํากัด
200 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เด็นท์-เมท จํากัด
1,150 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เอส.ดี.ทันตเวช(1988) จํากัด

200 บริ ษทั เด็นท์-เมท จํากัด
1,150 บริ ษทั เอส.ดี.ทันตเวช(1988) จํากัด

225 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั วี อาร์ พี เด้นท์ จํากัด
1,800 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เด็นท์-เมท จํากัด

225 บริ ษทั วี อาร์ พี เด้นท์ จํากัด
1,800 บริ ษทั เด็นท์-เมท จํากัด

1,800 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003459

2/07/2562

2,500 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด แบรนด์ เมดิคอล ซัพพลาย
4,500 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ชูมิตร 1967 จํากัด
7,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด แบรนด์ เมดิคอล ซัพพลาย

2,500 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด แบรนด์ เมดิคอล ซัพพลาย
4,500 บริ ษทั ชูมิตร 1967 จํากัด

2,500 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003461

2/07/2562

4,500 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003464

2/07/2562

7,000 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด แบรนด์ เมดิคอล ซัพพลาย
3,500 บริ ษทั เดนทัล วิชนั่ (ประเทศไทย) จํากัด

7,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003461

2/07/2562

3,500 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003467

2/07/2562

4,500 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด แบรนด์ เมดิคอล ซัพพลาย
1,700 บริ ษทั ชูมิตร 1967 จํากัด

4,500

62-0003461

2/07/2562

1,700 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003464

2/07/2562

4,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003461

2/07/2562

18,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003461

2/07/2562

3,500 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เดนทัล วิชนั่ (ประเทศไทย) จํากัด
4,500 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด แบรนด์ เมดิคอล ซัพพลาย

4,000

1,700 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ชูมิตร 1967 จํากัด
4,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด แบรนด์ เมดิคอล ซัพพลาย

18,000

18,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด แบรนด์ เมดิคอล ซัพพลาย

1,700

ราคาที่ตกลง
ซื้ อและจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อ
ข้อตกลงในการซื้ อหรื อจ้าง

4,000 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด แบรนด์ เมดิคอล ซัพพลาย
18,000 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด แบรนด์ เมดิคอล ซัพพลาย

แบบ สขร.1 (ก.ค. 62)

ลาดับที่

งานที่จดั ซื้ อหรื อจัดจ้าง

วงเงินที่จดั ซื้อ
หรื อจัดจ้าง
(บาท)

237 Carbide bur HP C71/050 เม็ดมะยม
238 Pumice

1,400
300

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อและจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง
รายชื่อผูเ้ สนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง
ซื้ อและจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อ
ข้อตกลงในการซื้ อหรื อจ้าง
เลขที่สญ
ั ญา วันที่ในสัญญา

1,400 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เดนทัล วิชนั่ (ประเทศไทย) จํากัด
300 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เด็นท์-เมท จํากัด

1,400 บริ ษทั เดนทัล วิชนั่ (ประเทศไทย) จํากัด
300 บริ ษทั เด็นท์-เมท จํากัด

1,400 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003467

2/07/2562

300 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003459

2/07/2562

9,630 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด

9,630 บริ ษทั ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด

9,630 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003526

2/07/2562

คลังผ่ าตัด
239 สายคล้องนิ่วในท่อไต(Stone basket)แบบ Stone cone
240 ข้อเข่าชนิ ดที่ส่วนรับนํ้าหนักสามารถเคลื่อนไหวได้ ชนิด UKA

9,630
43,500

43,500 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั บีดีเทรด (ไทยแลนด์) จํากัด

43,500 บริ ษทั บีดีเทรด (ไทยแลนด์) จํากัด

43,500 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003524

2/07/2562

43,500

43,500 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด

43,500 บริ ษทั ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด

43,500 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003523

2/07/2562

57,000

57,000 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด

57,000 บริ ษทั เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด

57,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003525

3/07/2562

243 ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิ ด 2 ชั้น (Bi-polar)ไม่ใช้ซีเมนต์
31,500
่
ข้
อ
เข่
า
ชนิ
ด
ที
ส
่
ว
นรั
บ
นํ
า
หนั
ก
ไม่
ส
ามารถเคลื
่
อ
นไหวได้
ช
นิ
ด
ตั
ด
เอ็
น
ไขว้
หลัง PCL
้
244
43,500

31,500 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั บีดีเทรด (ไทยแลนด์) จํากัด

31,500 บริ ษทั บีดีเทรด (ไทยแลนด์) จํากัด

31,500 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003534

5/07/2562

43,500 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั บีดีเทรด (ไทยแลนด์) จํากัด

43,500 บริ ษทั บีดีเทรด (ไทยแลนด์) จํากัด

43,500 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003576

8/07/2562

หลัง PCL
245 ข้อเข่าชนิ ดที่ส่วนรับนํ้าหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ชนิดตัดเอ็นไขว้
43,500
หลัง PCL
246 ข้อเข่าชนิ ดที่ส่วนรับนํ้าหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ชนิดตัดเอ็นไขว้
43,500

43,500 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั บีดีเทรด (ไทยแลนด์) จํากัด

43,500 บริ ษทั บีดีเทรด (ไทยแลนด์) จํากัด

43,500 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003574

8/07/2562

43,500 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด

43,500 บริ ษทั เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด

43,500 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003575

8/07/2562

247 สกรู ยดึ แผ่นโลหะชนิ ดหัวล็อก(Lock Screw)
18,000
18,000 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด
Tibia LCP 3.5 mm.)
248 แผ่นโลหะดามกระดูกขาส่วนต้น ชนิ ดมีหวั สกรู พยุง (Proximal Medail
16,000
16,000 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด
แผ่
น
โลหะดามกระดู
ก
ขาส่
ว
นต้
น
ชนิ
ด
มี
ห
ว
ั
สกรู
พ
ยุ
ง
(Proximal
Lateral
Tibia
LCP
3.5mm.)
249
16,000
16,000 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั มีแอนด์เอช (ไทยแลนด์) จํากัด

18,000 บริ ษทั เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด

18,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003579

9/07/2562

16,000 บริ ษทั เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด

16,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003579

9/07/2562

16,000 บริ ษทั มีแอนด์เอช (ไทยแลนด์) จํากัด

16,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003579

9/07/2562

หลัง PCL
250 ข้อเข่าชนิ ดที่ส่วนรับนํ้าหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ชนิดตัดเอ็นไขว้
43,500
43,500 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด
Ulnar LCP.Small
LCP) บริ ษทั เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด
251 แผ่นโลหะดามกระดูกแขนส่วนกลาง ชนิ ดมีหวั สกรู พยุง (Shaft of Radius
32,000LCP,Shaft of 32,000
เฉพาะเจาะจง

43,500 บริ ษทั ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด

43,500 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003580

10/07/2562

32,000 บริ ษทั เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด

32,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003682

15/07/2562

252 สกรู ยดึ แผ่นโลหะชนิ ดหัวล็อก(Lock Screw)
253 ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิ ด 2 ชั้น (Bi-polar)ไม่ใช้ซีเมนต์

22,500 บริ ษทั ซิมเจนส์ จํากัด

22,500 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003682

15/07/2562

31,500
31,500 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั บีดีเทรด (ไทยแลนด์) จํากัด
ชุ
ด
โลหะดามกระดู
ก
สั
น
หลั
ง
ส่
ว
นอก,เอว
2
Level
254
28,500
28,500 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด
แผ่
น
โลหะดามกระดู
ก
แขนส่
ว
นกลาง
ชนิ
ด
มี
ห
ว
ั
สกรู
พ
ยุ
ง
(Shaft
of
Radius
LCP,Shaft
of
Ulnar LCP.Small
LCP) บริ ษทั บีดีเทรด (ไทยแลนด์) จํากัด
255
32,000
32,000
เฉพาะเจาะจง

31,500 บริ ษทั บีดีเทรด (ไทยแลนด์) จํากัด

31,500 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003683

15/07/2562

28,500 บริ ษทั เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด

28,500 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003684

18/07/2562

32,000 บริ ษทั บีดีเทรด (ไทยแลนด์) จํากัด

32,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003686

18/07/2562

256 สกรู ยดึ แผ่นโลหะชนิ ดหัวล็อก(Lock Screw)
257 สกรู ยดึ แผ่นโลหะชนิ ดหัวล็อก(Lock Screw)

241 ข้อเข่าชนิ ดที่ส่วนรับนํ้าหนักสามารถเคลื่อนไหวได้ ชนิด UKA
242 ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก,เอว 5 Level

22,500

22,500 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ซิมเจนส์ จํากัด

18,000

18,000 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด

18,000 บริ ษทั เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด

18,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003686

18/07/2562

16,500

16,500 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด

16,500 บริ ษทั เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด

16,500 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003688

19/07/2562

258 ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิ ด 2 ชั้น (Bi-polar)ไม่ใช้ซีเมนต์
31,500
แผ่
น
โลหะดามกระดู
ก
ต้
น
ขาส่
ว
นต้
น
ชนิ
ด
มี
ห
ว
ั
สกรู
พ
ยุ
ง
(proximal
femur
LCP)
259
16,000

31,500 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด

31,500 บริ ษทั เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด

31,500 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003687

19/07/2562

16,000 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด

16,000 บริ ษทั เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด

16,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003688

19/07/2562

260 สกรู ยดึ แผ่นโลหะชนิ ดหัวล็อก(Lock Screw)
261 ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิ ด 2 ชั้น (Bi-polar)ไม่ใช้ซีเมนต์

18,000 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด

18,000 บริ ษทั ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด

18,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003705

22/07/2562

31,500
31,500 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั บีดีเทรด (ไทยแลนด์) จํากัด
Ulnar LCP.Small
LCP) บริ ษทั บีดีเทรด (ไทยแลนด์) จํากัด
262 แผ่นโลหะดามกระดูกแขนส่วนกลาง ชนิ ดมีหวั สกรู พยุง (Shaft of Radius
32,000LCP,Shaft of 32,000
เฉพาะเจาะจง
263 สกรู ยดึ แผ่นโลหะชนิ ดหัวล็อก(Lock Screw)
19,500
19,500 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด

31,500 บริ ษทั บีดีเทรด (ไทยแลนด์) จํากัด

31,500 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003706

22/07/2562

32,000 บริ ษทั บีดีเทรด (ไทยแลนด์) จํากัด

32,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003705

22/07/2562

19,500 บริ ษทั เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด

19,500 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003707

23/07/2562

264 แผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาส่วนกลาง ชนิ ดมีหวั สกรู พยุง (Shaft of Femur
16,000LCP,Broad LCP)
16,000 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด
สกรู
ย
ด
ึ
แผ่
น
โลหะชนิ
ด
หั
ว
ล็
อ
ก(Lock
Screw)
265
9,000
9,000 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด
่
ข้
อ
เข่
า
ชนิ
ด
ที
ส
่
ว
นรั
บ
นํ
า
หนั
ก
ไม่
ส
ามารถเคลื
่
อ
นไหวได้
ช
นิ
ด
ตั
ด
เอ็
น
ไขว้
ห
ลั
ง
PCL
้
266
43,500
43,500 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั บีดีเทรด (ไทยแลนด์) จํากัด

16,000 บริ ษทั เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด

16,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003707

23/07/2562

9,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003739

24/07/2562

43,500 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003740

24/07/2562

18,000

9,000 บริ ษทั เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด
43,500 บริ ษทั บีดีเทรด (ไทยแลนด์) จํากัด

แบบ สขร.1 (ก.ค. 62)

ลาดับที่

งานที่จดั ซื้ อหรื อจัดจ้าง

วงเงินที่จดั ซื้อ
หรื อจัดจ้าง
(บาท)

LCD)
267 แผ่นโลหะดามกระดูกแขนส่วนปลาย ชนิ ดมีหวั สกรู พยุง (Distal Radius
16,000
268 ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิ ด 2 ชั้น (Bi-polar)ไม่ใช้ซีเมนต์
31,500

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ
ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง
รายชื่อผูเ้ สนอราคา
16,000 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั บีดีเทรด (ไทยแลนด์) จํากัด

31,500 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด
ข้
อ
ตะโพกไม่
ม
ี
เ
บ้
า
ชนิ
ด
2
ชั
น
(Bi-polar)ไม่
ใ
ช้
ซ
ี
เ
มนต์
้
269
31,500
31,500 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั มีแอนด์เอช (ไทยแลนด์) จํากัด
แผ่
น
โลหะดามกระดู
ก
แขนส่
ว
นกลาง
ชนิ
ด
มี
ห
ว
ั
สกรู
พ
ยุ
ง
(Shaft
of
Radius
LCP,Shaft
of
Ulnar LCP.Small
LCP) บริ ษทั ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด
270
16,000
16,000
เฉพาะเจาะจง
271 สกรู ยดึ แผ่นโลหะชนิ ดหัวล็อก(Lock Screw)
9,000
LCP )
272 แผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาส่วนปลาย ชนิ ดมีหวั สกรู พยุง (distal femur
16,000

ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อและจ้าง

9,000 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั อิมแพลนเท็ค จํากัด

ราคาที่เสนอ

ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง
ซื้ อและจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อ
ข้อตกลงในการซื้ อหรื อจ้าง
เลขที่สญ
ั ญา วันที่ในสัญญา

16,000 บริ ษทั บีดีเทรด (ไทยแลนด์) จํากัด

16,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003739

24/07/2562

31,500 บริ ษทั เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด

31,500 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003738

25/07/2562

31,500 บริ ษทั มีแอนด์เอช (ไทยแลนด์) จํากัด

31,500 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003787

25/07/2562

16,000 บริ ษทั ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด

16,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003788

26/07/2562

9,000 บริ ษทั อิมแพลนเท็ค จํากัด

9,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003789

26/07/2562

16,000 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั มีแอนด์เอช (ไทยแลนด์) จํากัด

16,000 บริ ษทั มีแอนด์เอช (ไทยแลนด์) จํากัด

16,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003786

26/07/2562

16,500 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด

16,500 บริ ษทั เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด

16,500 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003791

26/07/2562

9,000
9,000 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด
สกรู
ย
ด
ึ
แผ่
น
โลหะชนิ
ด
หั
ว
ล็
อ
ก(Lock
Screw)
275
10,500
10,500 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั มีแอนด์เอช (ไทยแลนด์) จํากัด
แผ่
น
โลหะดามกระดู
ก
ต้
น
ขาส่
ว
นกลาง
ชนิ
ด
มี
ห
ว
ั
สกรู
พ
ยุ
ง
(Shaft
of
Femur
LCP,Broad
LCP)
276
16,000
16,000 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั บีดีเทรด (ไทยแลนด์) จํากัด
277 แผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาส่วนกลาง ชนิ ดมีหวั สกรู พยุง (Shaft of Femur
16,000LCP,Broad LCP)
16,000 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด

9,000 บริ ษทั เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด

9,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003788

26/07/2562

10,500 บริ ษทั มีแอนด์เอช (ไทยแลนด์) จํากัด

10,500 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003786

26/07/2562

16,000 บริ ษทั บีดีเทรด (ไทยแลนด์) จํากัด

16,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003789

26/07/2562

16,000 บริ ษทั เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด

16,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003791

26/07/2562

43,500 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด

43,500 บริ ษทั เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด

43,500 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003793

31/07/2562

43,500 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด

43,500 บริ ษทั เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด

43,500 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003792

31/07/2562
1/07/2562

273 สกรู ยดึ แผ่นโลหะชนิ ดหัวล็อก(Lock Screw)
274 สกรู ยดึ แผ่นโลหะชนิ ดหัวล็อก(Lock Screw)

16,500

หลัง PCL
278 ข้อเข่าชนิ ดที่ส่วนรับนํ้าหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ชนิดตัดเอ็นไขว้
43,500
หลัง PCL
279 ข้อเข่าชนิ ดที่ส่วนรับนํ้าหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ชนิดตัดเอ็นไขว้
43,500
280 ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอ 2 Level
281 ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอ 3 Level

29,250

29,250 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั มีแอนด์เอช (ไทยแลนด์) จํากัด

29,250 บริ ษทั มีแอนด์เอช (ไทยแลนด์) จํากัด

29,250 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003520

39,000

39,000 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

39,000 บริ ษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

39,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003522

2/07/2562

282 ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอ 2 Level
29,250
29,250 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด
Shunt)เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด
283 อุปกรณ์ระบายนํ้าในช่องสมองชนิ ดปรับแรงดันได้(Programmable Ventricu
36,500 Loperitoneal
36,500
284 ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอ 2 Level
29,250
29,250 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พร้อม เซิ์รฟ

29,250 บริ ษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

29,250 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003577

8/07/2562

36,500 บริ ษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

36,500 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003581

11/07/2562

29,250 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พร้อม เซิ์รฟ

29,250 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003702

22/07/2562
24/07/2562

285 วัสดุเสริ มความแข็งแรงทดแทนปล้องกระดูกหรื อกระดูกสันหลังส่วนคอ/หน้
12,000 าอก/หรื อเอว
12,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พร้อม เซิ์รฟ
ชุ
ด
โลหะดามกระดู
ก
สั
น
หลั
ง
ส่
ว
นคอ
1
Level
286
19,500
19,500 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พร้อม เซิ์รฟ
ชุ
ด
โลหะดามกระดู
ก
สั
น
หลั
ง
ส่
ว
นคอ
2
Level
287
29,500
29,500 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พร้อม เซิ์รฟ
288 ชุดสายสวนอาหารแบบใส่ผ่านกล้อง(PEG Set)เปลี่ยนเฉพาะสาย No.22
4,500
4,500 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

12,000 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พร้อม เซิ์รฟ

12,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003741

19,500 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พร้อม เซิ์รฟ

19,500 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003741

24/07/2562

29,500 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พร้อม เซิ์รฟ

29,500 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003790

26/07/2562

4,500 บริ ษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

4,500 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003470

2/07/2562

289 ชุดสายสวนอาหารแบบใส่ผ่านกล้อง (PEG Set)เปลี่ยนเฉพาะสาย No.20
4,500
4,500 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั บีเจเอช เมดิคอล จํากัด
สายสวนชนิ
ด
สองช่
อ
งในท่
อ
เดี
ย
วกั
น
(Double
lumen/
Perm
catheter)
No.19
ชนิ
ด
A
(P)
290
18,000
18,000 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด
หลอดเลื
อ
ดเที
ย
มสํ
า
หรั
บ
การผ่
า
ตั
ด
หลอดเลื
อ
ดส่
ว
นปลาย
(PTFE
Vascular
Graft)ตามความยาวที
(Pack ละ50 เซนติ
(PS)
291
26,750
26,750 ่ใช้เฉพาะเจาะจง
บริ ษเมตร
ทั โอลิNo.6
มปัสmm
(ประเทศไทย)
จํากัด

4,500 บริ ษทั บีเจเอช เมดิคอล จํากัด

4,500 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003470

2/07/2562

18,000 บริ ษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

18,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003610

9/07/2562

26,750 บริ ษทั โอลิมปัส (ประเทศไทย) จํากัด

26,750 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003578

9/07/2562

9,000 ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบคุ คล จินดาโอสถ

9,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003610

9/07/2562

26,750 ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบคุ คล จินดาโอสถ

26,750 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003578

9/07/2562

10,000 ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบคุ คล จินดาโอสถ

10,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003526

2/07/2562

17,120 ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบคุ คล จินดาโอสถ

17,120 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003526

2/07/2562

19,260 ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบคุ คล จินดาโอสถ

19,260 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003521

8/07/2562

10,700 ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบคุ คล จินดาโอสถ

10,700 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003521

8/07/2562

No.23 ชนิ ด A 9,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบคุ คล จินดาโอสถ
292 สายสวนชนิ ดสองช่องในท่อเดียวกัน (Double Lumen/Perm catheter)9,000
(Pack ละ50 เซนติ
เมตร)
293 หลอดเลือดเทียมสําหรับการผ่าตัดหลอดเลือดส่วนปลาย (PTFE Vascular
26,750Graft)ตามความยาวที
26,750 ่ใช้เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ
น้ ส่วNo.5
นสามัmm
ญนิต(PS)
ิบคุ คล จินดาโอสถ
294 สายสวน Ureteric Catheter ทํา RP(U-Cath) เบอร์ 6 CH แบบ Open-end
10,000
10,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบคุ คล จินดาโอสถ
4 แฉก ไม่มีหวั 17,120 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบคุ คล จินดาโอสถ
295 สายคล้องนิ่วในท่อไตและในไต(Stone basket)แบบ Optiflex basket 17,120
สายคล้
อ
งนิ
ว
ในท่
อ
ไต
(Stone
basket)
แบบ
Nitinal
Tipless
(basket)
3 แฉก มีหวั
่
296
19,260
19,260 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบคุ คล จินดาโอสถ
สายคล้
อ
งนิ
ว
ในท่
อ
ไต
(
Stone
basket
)แบบ
Zero
Tip
(basket)
3
แฉก
ไม่
ม
ี
ห
ว
ั
่
297
10,700
10,700 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบคุ คล จินดาโอสถ

แบบ สขร.1 (ก.ค. 62)

ลาดับที่

งานที่จดั ซื้ อหรื อจัดจ้าง

วงเงินที่จดั ซื้อ
หรื อจัดจ้าง
(บาท)

298 เข็มเจาะนํ้าออกจากไต Disposible two-part trocar needle
299 อุปกรณ์ลวดตัดชิ้นเนื้ อต่อมลูกหมาก Cutting electrode

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อและจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง
รายชื่อผูเ้ สนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง
ซื้ อและจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อ
ข้อตกลงในการซื้ อหรื อจ้าง
เลขที่สญ
ั ญา วันที่ในสัญญา

19,500 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบคุ คล จินดาโอสถ

19,500 ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบคุ คล จินดาโอสถ

19,500 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003612

18/07/2562

42,000
สายคล้
อ
งนิ
ว
ในไต
(Stone
basket)
แบบ
N
Trap
Nitinal
(PERC
NGage)
จับนิ่ว
่
300
16,000
301 สายสวนขยายผิวหนัง,เคลือบสารหล่อลื่นRoadrunner Hydrophilic Guide
40,000wire ตรง

42,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบคุ คล จินดาโอสถ

42,000 ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบคุ คล จินดาโอสถ

42,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003611

18/07/2562
18/07/2562

302 สายสวนปัสสาวะชนิ ดในไต สาย PCN ขนาด 8 Fr
คลังโครงการ

19,500

42,800

16,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบคุ คล จินดาโอสถ

16,000 ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบคุ คล จินดาโอสถ

16,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003612

40,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบคุ คล จินดาโอสถ

40,000 ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบคุ คล จินดาโอสถ

40,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003612

18/07/2562

42,800 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบคุ คล จินดาโอสถ

42,800 ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบคุ คล จินดาโอสถ

42,800 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003613

18/07/2562

พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003530

4/07/2562

พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา
พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา
พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

4/07/2562
4/07/2562
4/07/2562
5/07/2562

4,000
4,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพะเยารวมป้าย
ป้ายแสดงความยินดีโรงพยาบาลพะเยา ผ่านการรับรอง Re - Accreditation
100x200
เซนติเมตร ร้านพะเยารวมป้าย
3,000 ครั้งที่ 4 ขนาด3,000
เฉพาะเจาะจง
ป้ายจัดงานโครงการเตรี ยมความพร้อมและรับการเยี่ยมสํารวจ Re - Accreditation
ครั้งที่ 41,000
ขนาด 200x350
เซนติเร้มตร
านพะเยารวมป้าย
1,000
เฉพาะเจาะจง
ป้ายเตรี ยมโครงการความพร้อมสํารวจ Re - Accreditation ครั้งที่ 4 ขนาด
เมตร เฉพาะเจาะจง ร้านพะเยารวมป้าย
2,000100x200 เซนติ2,000
รายการ)
2,888ยดแนบท้าย 15
2,888
เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน
307 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการตามรอยพระบิดา ประจําปี 2562 (ตามรายระเอี
500
500 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์พิมพ์ดีเซ็นเตอร์พลัส
308 ไวนิ ล ขนาด 100*200 CM

4,000
3,000
1,000
2,000

2,888 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003530
62-0003530
62-0003532
62-0003546

500 โรงพิมพ์พิมพ์ดีเซ็นเตอร์พลัส

500 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003544

5/07/2562

1,920
1,920 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์พิมพ์ดีเซ็นเตอร์พลัส
309 ไวนิ ล ขนาด 50*100 CM
งสาธารณสุขจังหวั600
ดพะเยาเฉพาะเจาะจง ร้านพัชรี ถ่ายเอกสาร
310 ค่าถ่ายเอกสารและจัดทํารู ปเล่มคูม่ ือแนวทางการเก็บข้อมูลเพื่อรายงานส่600

1,920 โรงพิมพ์พิมพ์ดีเซ็นเตอร์พลัส

1,920 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003544

5/07/2562

600 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003513

8/07/2562

311 ESET Media Kit
312 ESET Endpoint Protection Standard

9/07/2562

303
304
305
306

ป้ายยินดีตอ้ นรับคณะเยี่ยมสํารวจ ขนาด 150x500 เซนติเมตร

313 ป้ายไวนิลรณรงค์ 5 ส. ขนาด 1 x 4 เมตร
คลังจ้ างเหมาบริการ
314 ค่าจ้างเหมารถตูพ้ ร้อมค่านํ้ามัน (ทะเบียน นข 2837 พะเยา)
315 ค่าปรับปรุ งห้อง Simulation

1,338 บริ ษทั โกลบอลเทคโนโลยี่คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด

1,338 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003529

42,550

42,550 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั โกลบอลเทคโนโลยี่คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด

42,550 บริ ษทั โกลบอลเทคโนโลยี่คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด

42,550 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003529

9/07/2562

960

960 เฉพาะเจาะจง ร้านพะเยารวมป้าย

960 ร้านพะเยารวมป้าย

960 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003552

10/07/2562

6,000

6,000 เฉพาะเจาะจง นายดนุพล โยธาดี

6,000 นายดนุพล โยธาดี

6,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003481

2/07/2562

218,820 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เซพพลิน จํากัด

218,820 บริ ษทั เซพพลิน จํากัด

218,820 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003486

2/07/2562

21,000 ร้าน พงษ์ชยั อลูมินมั่

21,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003482

3/07/2562

21,500 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003483

3/07/2562

218,820

60,000
6,500
385,920
3,000

5,000
324 ค่าส่งตรวจยืนยันการตรวจวิเคราะห์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย
60,000
325 ค่าจ้างเหมาบริ การตรวจทางห้องปฎิบตั ิการเอกชน
326 ค่าบริ การฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม

600 ร้านพัชรี ถ่ายเอกสาร

1,338 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั โกลบอลเทคโนโลยี่คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด

318 ค่าส่งตรวจยืนยันการตรวจวิเคราะห์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3,000
3,000
319 ค่าส่งตรวจยืนยันการตรวจวิเคราะห์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่

322 ค่าบริ การฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม
323 ค่าส่งตรวจยืนยันการตรวจวิเคราะห์ สคร.เขต 1

ร้านพะเยารวมป้าย
ร้านพะเยารวมป้าย
ร้านพะเยารวมป้าย
2,888 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาเครื่ องเขียน

4,000
3,000
1,000
2,000

1,338

(ห้องโภชนาการ) 21,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน พงษ์ชยั อลูมินมั่
316 ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว จํานวน 35.50 ตารางเมตร 21,000
ปู
ก
ระเบื
อ
งเซรามิ
ค
ขนาด
12
นิ
ว
x
12
นิ
ว
จํ
า
นวน
36.40
ตารางเมตร
(ห้องตรวจ OPD เด็21,500
ก)
้
้
้
21,500
เฉพาะเจาะจง ร้าน พงษ์ชยั อลูมินมั่
317

320 ค่าจ้างเหมาตรวจ Chromosome study from Amniocenthesis
321 ค่าส่งตรวจ HIV Drug Resistance

ร้านพะเยารวมป้าย

385,920

21,500 ร้าน พงษ์ชยั อลูมินมั่

3,000 เฉพาะเจาะจง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

3,000 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

3,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003594

5/07/2562

3,000 เฉพาะเจาะจง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่

3,000 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่

3,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003597

5/07/2562

60,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003592

5/07/2562

6,500 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003595

5/07/2562

385,920 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003616

5/07/2562

60,000 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ศูนย์พนั ธุศาสตร์เชี ยงใหม่ จํากัด

60,000 บริ ษทั ศูนย์พนั ธุศาสตร์เชียงใหม่ จํากัด

6,500 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลรามาธิบดี

6,500 โรงพยาบาลรามาธิบดี

385,920 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั อีออนเมด จํากัด

385,920 บริ ษทั อีออนเมด จํากัด

3,000 เฉพาะเจาะจง สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

3,000 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

3,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003593

5/07/2562

5,000 เฉพาะเจาะจง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

5,000 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

5,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003596

5/07/2562

60,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003591

5/07/2562

385,920 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003618

12/07/2562

60,000 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั พีซีที ลาบอราตอรี่ เซอร์วิส จํากัด
385,920 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั อีออนเมด จํากัด

60,000 บริ ษทั พีซีที ลาบอราตอรี่ เซอร์วิส จํากัด
385,920 บริ ษทั อีออนเมด จํากัด

แบบ สขร.1 (ก.ค. 62)

ลาดับที่

งานที่จดั ซื้ อหรื อจัดจ้าง

วงเงินที่จดั ซื้อ
หรื อจัดจ้าง
(บาท)

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ
ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง

2,000
327 ค่าจ้างเหมาบริ การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ รพ.พะเยาราม
การแพทย์
13,000
328 ค่าสมัครสมาชิกการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ กรมวิทยาศาสตร์
329 ค่าบริ การฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม
330 ค่าบริ การฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม

รายชื่อผูเ้ สนอราคา
2,000 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลพะเยาราม
13,000 เฉพาะเจาะจง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

335 ค่าอาหารสามัญ
336 ค่าอาหารพิเศษ
คลังครุ ภณ
ั ฑ์
337 6530-005 โคมไฟเย็บแผล

ราคาที่เสนอ

ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง
ซื้ อและจ้าง

2,000 โรงพยาบาลพะเยาราม

เลขที่สญ
ั ญา วันที่ในสัญญา

2,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003598

15/07/2562

13,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003632

18/07/2562

385,920

385,920 บริ ษทั อีออนเมด จํากัด

385,920 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003689

19/07/2562

385,920

385,920 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั อีออนเมด จํากัด

385,920 บริ ษทั อีออนเมด จํากัด

385,920 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003690

24/07/2562

80,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003716

30/07/2562

7,276 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003758

30/07/2562

385,920 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003714

30/07/2562

385,920

385,920 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั อีออนเมด จํากัด

13,000 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อ
ข้อตกลงในการซื้ อหรื อจ้าง

385,920 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั อีออนเมด จํากัด

80,000
80,000 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เอ็กซา ซีแลม จํากัด
331 ค่าจ้างทําฟันปลอม
าแรงถอดประกอบ
7,276
7,276 เฉพาะเจาะจง ศักดิ์กลการ
332 เชื่อมกลึงมูเลย์พร้อมเพลามอเตอร์ ขบั กังหันบ่อนํ้าเสี ยพร้อมจาระบีและค่
333 ค่าบริ การฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม
334 ค่าอาหารพิเศษ VIP

ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อและจ้าง

80,000 บริ ษทั เอ็กซา ซีแลม จํากัด
7,276 ศักดิ์กลการ
385,920 บริ ษทั อีออนเมด จํากัด

800

e-bidding ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พร้อมทรัพย์ โปรเฟสชัน่ เนล

62-0003761

12/07/2562

213,500

213,500

800 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พร้อมทรัพย์ โปรเฟสชัน่ เนล
213,500 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พร้อมทรัพย์ โปรเฟสชัน่ เนล

800 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

e-bidding ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พร้อมทรัพย์ โปรเฟสชัน่ เนล

213,500 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003761

12/07/2562

136,800

136,800

e-bidding ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พร้อมทรัพย์ โปรเฟสชัน่ เนล

136,800 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พร้อมทรัพย์ โปรเฟสชัน่ เนล

136,800 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003761

12/07/2562

800

8,500

8,500 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั อินโฟ เมดิคอล จํากัด

8,500 บริ ษทั อินโฟ เมดิคอล จํากัด

8,500 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003509

8/07/2562

338 6530-001 เตียงตรวจโรค ทําด้วยสแตนเลส Size 60x180x80 cm. 36,000

36,000 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั อินโฟ เมดิคอล จํากัด

36,000 บริ ษทั อินโฟ เมดิคอล จํากัด

36,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003508

8/07/2562

339 5805-001-เครื่ องโทรศัพท์ดิจิตอลสําหรับพนักงานรับสาย Mitel รุ่ น 4224
21,400

21,400 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั เฟล็กซ์คอม จํากัด

21,400 บริ ษทั เฟล็กซ์คอม จํากัด

21,400 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003469

2/07/2562

340 4110-001-ตูเ้ ย็นขนาด 6.3คิว

11,800

11,800 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยานําไพศาล

11,800 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยานําไพศาล

11,800 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003621

18/07/2562

23,920

23,920 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

23,920 บริ ษทั ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

23,920 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003516

5/07/2562

2,400 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003535

10/07/2562

23,920 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003589

10/07/2562

1,500 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003535

10/07/2562

คลังเชื้อเพลิง+หล่ อลื่น
341 แก๊สยูนิค 48 กก.
342 นํ้ามันเครื่ อง ขนาด 5 ลิตร

2,400

343 แก๊สยูนิค 48 กก.

23,920

344 นํ้ากลัน่ (สีชมพู)

1,500

2,400 เฉพาะเจาะจง ร้าน นําไพศาล
23,920 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
1,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน นําไพศาล

2,400 ร้าน นําไพศาล
23,920 บริ ษทั ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
1,500 ร้าน นําไพศาล

345 ค่านํ้ามันเชื้อเพลิงระหว่าง

80,000

80,000 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ฟูแสงเซอร์ วิส 2008 จํากัด

80,000 บริ ษทั ฟูแสงเซอร์วิส 2008 จํากัด

80,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003614

15/07/2562

346 แก๊สยูนิค 48 กก.

23,920

23,920 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

23,920 บริ ษทั ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

23,920 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003607

15/07/2562

347 แก๊สยูนิค 48 กก.

11,960

11,960 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

11,960 บริ ษทั ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

11,960 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003659

19/07/2562

348 แก๊สยูนิค 48 กก.

23,920

23,920 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

23,920 บริ ษทั ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

23,920 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003693

24/07/2562

349 แก๊สยูนิค 48 กก.

23,920

23,920 เฉพาะเจาะจง บริ ษทั ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

23,920 บริ ษทั ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด (มหาชน)

23,920 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003755

26/07/2562

คลังค่ าซ่ อมครุ ภณ
ั ฑ์
350 ผ้าดิสเบรกหน้า
351 ค่าแรงเปลี่ยนลูกปื นล้อ
352 ผ้าดิสเบรกหน้า
353 สายพานไดชาร์ ..... ทะเบียน 2988 พะเยา

1,200

1,200 เฉพาะเจาะจง อู่พรชัยยนต์

1,200 อู่พรชัยยนต์

1,200 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003538

10/07/2562

800

800 เฉพาะเจาะจง อู่พรชัยยนต์

800 อู่พรชัยยนต์

800 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003538

10/07/2562

1,200

1,200 เฉพาะเจาะจง อู่พรชัยยนต์

1,200 อู่พรชัยยนต์

1,200 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003626

18/07/2562

600

600 เฉพาะเจาะจง อู่พรชัยยนต์

600 อู่พรชัยยนต์

600 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003628

18/07/2562

65,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003561

11/07/2562

ลูโอโรสโคปี ย์ (Mainboard
for HDR-08A)บริ ษทั ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จํากัด
354 ค่าซ่อมแซมครุ ภณั ฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ ซ่อมเครื่ องเอกซเรย์ฟ65,000
65,000 เฉพาะเจาะจง

65,000 บริ ษทั ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จํากัด

แบบ สขร.1 (ก.ค. 62)

ลาดับที่

งานที่จดั ซื้ อหรื อจัดจ้าง

วงเงินที่จดั ซื้อ
หรื อจัดจ้าง
(บาท)

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อและจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง
รายชื่อผูเ้ สนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง
ซื้ อและจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อ
ข้อตกลงในการซื้ อหรื อจ้าง
เลขที่สญ
ั ญา วันที่ในสัญญา

HP 3 Phase
380V) ร้าน นําไพศาล
355 ค่าซ่อมแซมครุ ภณั ฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ ซ่อมเครื่ อง Vacuum pipeline
6,200 (มอเตอร์ 56,200
เฉพาะเจาะจง

6,200 ร้าน นําไพศาล

6,200 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003638

19/07/2562

356 ค่าบริ การตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง

2,000 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา

2,000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา

2,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003619

8/07/2562

357 ตรวจเช็คระยะรถยนต์ 180,000 ก.ม. รถทะเบียน..นข - 2898 พะเยา... 1,289

1,289 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ลําปางศิริชยั

1,289 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ลําปางศิริชยั

1,289 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003639

9/07/2562

358 ลูกปื นล้อหน้า (นข 2479 พะเยา)

4,200

4,200 เฉพาะเจาะจง อู่พรชัยยนต์

4,200 อู่พรชัยยนต์

4,200 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003538

10/07/2562

359 เจียรจานเบรกหน้า+หลัง

1,000

1,000 เฉพาะเจาะจง อู่พรชัยยนต์

1,000 อู่พรชัยยนต์

1,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003538

10/07/2562

360 ผ้าเบรคหลัง

1,200

1,200 เฉพาะเจาะจง อู่พรชัยยนต์

1,200 อู่พรชัยยนต์

1,200 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003538

10/07/2562

300

300 เฉพาะเจาะจง อู่พรชัยยนต์

300 อู่พรชัยยนต์

300 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003630

18/07/2562

1,000

1,000 เฉพาะเจาะจง อู่พรชัยยนต์

1,000 อู่พรชัยยนต์

1,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003626

18/07/2562

800

800 เฉพาะเจาะจง อู่พรชัยยนต์

800 อู่พรชัยยนต์

800 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003628

18/07/2562

4,200

4,200 เฉพาะเจาะจง อู่พรชัยยนต์

4,200 อู่พรชัยยนต์

4,200 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003626

18/07/2562

365 ค่าแรง

600

600 เฉพาะเจาะจง อู่พรชัยยนต์

600 อู่พรชัยยนต์

600 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003626

18/07/2562

366 ใบปัดนํ้าฝน ทะเบียน นข 2988 พะเยา

300

300 เฉพาะเจาะจง อู่พรชัยยนต์

300 อู่พรชัยยนต์

300 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003630

18/07/2562

139,190 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003629

19/07/2562

616 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003636

22/07/2562

2,100 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003477

2/07/2562

13,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003602

15/07/2562

850 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003668

22/07/2562

3,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003670

22/07/2562

850 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003669

22/07/2562

361 ค่าแรงเปลี่ยนสายพาน
362 เจียรจานเบรค
363 ลูกปื นไดชาร์
364 ลูกปื นลูกหน้า ทะเบียน นข 2988 พะเยา

2,000

No.3 (เลขครุ ภณั ฑ์139,190
3510-011-0002/4)
จํานวนบริ1 ษเครืทั ่ อเค.เอช.ที
ง
. เซ็นทรัลซัพพลาย จํากัด
367 ค่าซ่อมครุ ภณั ฑ์อื่น จ้างซ่อมเครื่ องซักผ้า Image รุ่ น SI- 275 ปอนด์ 139,190
เฉพาะเจาะจง
368 Harddisk SSD 120 GB

616

616 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยา โอเอ แอนด์ เซอร์วิส

139,190 บริ ษทั เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จํากัด
616 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยา โอเอ แอนด์ เซอร์วิส

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
369 แผ่น CD

2,100

2,100 เฉพาะเจาะจง หจก.พะเยาเครื่ องเขียน

2,100 หจก.พะเยาเครื่ องเขียน

วัสดุยานพาหนะ
370 แบตเตอรี่ 12 โวล์ล 200 แอมป์

13,000

วัสดุคอมพิวเตอร์
371 Toner Canon LBP7018C สี ดาํ

850

372 Toner HP laserjet M201n

3,000

373 Toner Canon LBP7018C สี แดง

850

374 Toner Brother HL-L2375DW

13,000 เฉพาะเจาะจง อู่พรชัยยนต์
850 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาซัพพลายเซอร์ วิส
3,000 เฉพาะเจาะจง ทีแอนด์ทีเซ็นเตอร์
850 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาซัพพลายเซอร์ วิส

13,000 อู่พรชัยยนต์
850 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาซัพพลายเซอร์วิส
3,000 ทีแอนด์ทีเซ็นเตอร์
850 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาซัพพลายเซอร์วิส

3,360

3,360 เฉพาะเจาะจง ทีแอนด์ทีเซ็นเตอร์

3,360 ทีแอนด์ทีเซ็นเตอร์

3,360 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003672

22/07/2562

375 Toner HP Laserjet 2055d

20,400

20,400 เฉพาะเจาะจง ทีแอนด์ทีเซ็นเตอร์

20,400 ทีแอนด์ทีเซ็นเตอร์

20,400 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003670

22/07/2562

376 หมึกปริ้ นเตอร์ Fuji Xerox P115W

19,500

19,500 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาซัพพลายเซอร์ วิส

19,500 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาซัพพลายเซอร์วิส

19,500 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003668

22/07/2562

377 Toner Canon LBP7018C สี น้ าํ เงิน

850

850 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาซัพพลายเซอร์ วิส

850 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาซัพพลายเซอร์วิส

850 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003668

22/07/2562

378 Toner Samsung M2070

26,000

26,000 เฉพาะเจาะจง ทีแอนด์ทีเซ็นเตอร์

26,000 ทีแอนด์ทีเซ็นเตอร์

26,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003671

22/07/2562

379 Toner HP Laserjet ProM203dn = 30A

24,000

24,000 เฉพาะเจาะจง ทีแอนด์ทีเซ็นเตอร์

24,000 ทีแอนด์ทีเซ็นเตอร์

24,000 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003672

22/07/2562

380 หมึกปริ้ นเตอร์ Fuji Xerox P235Z

12,750

12,750 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาซัพพลายเซอร์ วิส

12,750 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาซัพพลายเซอร์วิส

12,750 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003668

22/07/2562

62-0003670

22/07/2562

62-0003668

22/07/2562

381 Toner HP Laser Jet P2015
382 Toner Canon LBP7018C สี เหลือง

5,200
850

5,200 เฉพาะเจาะจง ทีแอนด์ทีเซ็นเตอร์
850 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาซัพพลายเซอร์ วิส

5,200 ทีแอนด์ทีเซ็นเตอร์
850 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาซัพพลายเซอร์วิส

5,200
850 พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

แบบ สขร.1 (ก.ค. 62)

ลาดับที่

383
384
385
386
387
388
389

งานที่จดั ซื้ อหรื อจัดจ้าง

Toner HP Laserjet ProM12A = 79A
Toner Brother HL-2250DN
Toner HP Laserjet Pro200 สี เหลือง CF212A
สายแลน cat 5e link
หัวพิมพ์สีดาํ Canon เบอร์ 810
Toner HP Colorjet CP1025 สี น้ าํ เงิน
Toner HP Laser Jet P1102W

วงเงินที่จดั ซื้อ
หรื อจัดจ้าง
(บาท)
3,250
39,200
2,000
16,250
46,800
2,400
84,000

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อและจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ื อหรื อจ้าง
รายชื่อผูเ้ สนอราคา
3,250
39,200
2,000
16,250
46,800
2,400
84,000

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ทีแอนด์ทีเซ็นเตอร์
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาซัพพลายเซอร์ วิส
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาซัพพลายเซอร์ วิส
ร้าน โทนเนอร์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาซัพพลายเซอร์ วิส
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาซัพพลายเซอร์ วิส
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาซัพพลายเซอร์ วิส

ราคาที่เสนอ
3,250
39,200
2,000
16,250
46,800
2,400
84,000

ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือก
ทีแอนด์ทีเซ็นเตอร์
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาซัพพลายเซอร์วิส
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาซัพพลายเซอร์วิส
ร้าน โทนเนอร์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาซัพพลายเซอร์วิส
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาซัพพลายเซอร์วิส
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พะเยาซัพพลายเซอร์วิส

ราคาที่ตกลง
ซื้ อและจ้าง
3,250
39,200
2,000
16,250
46,800
2,400
84,000

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อ
ข้อตกลงในการซื้ อหรื อจ้าง
เลขที่สญ
ั ญา วันที่ในสัญญา

พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา
พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา
พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา
พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา
พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา
พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา
พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

62-0003671
62-0003674
62-0003675
62-0003678
62-0003676
62-0003679
62-0003675

22/07/2562
22/07/2562
23/07/2562
23/07/2562
23/07/2562
23/07/2562
23/07/2562

