
ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 ใบส่ังซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 3,370.00           3,370.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนบบีเีค ร้ำนบบีเีค เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,370.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 3,370.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0694

ลว.1 มี.ค.65

2 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 8,988.00 8,988.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดับเบลิยบู ีเมดิคอล บจก.ดับเบลิยบู ีเมดิคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 8,988.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  8,988.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0695

ลว.2 มี.ค.65

3 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 4,760.00           4,760.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีนและกำรพมิพ์ ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีนและกำรพมิพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 6 รำยกำร รำคำที่เสนอ 4,760.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  4,760.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0696

ลว.2 มี.ค.65

4 ใบส่ังซ้ือวสัดุไฟฟำ้ 1,350.00           1,350.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีนและกำรพมิพ์ ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีนและกำรพมิพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,350.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  1,350.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0697

ลว.2 มี.ค.65

5 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย ์ 53,500.00         53,500.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ซิลลิคฟำร์มำ บจก.ซิลลิคฟำร์มำ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 53,500.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 53,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0698

ลว.2 มี.ค.65

6 ใบส่ังซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง 374.50              374.50              วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยมงคล ฮำร์ดแวร์ ร้ำนชัยมงคล ฮำร์ดแวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 374.50 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  374.50 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0699

ลว.2 มี.ค.65

7 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 17,120.00         17,120.00         วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนเจ.เอส.ไบโอเคมีคอล ร้ำนเจ.เอส.ไบโอเคมีคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 17,120.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  17,120.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0700

ลว.2 มี.ค.65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมีนำคม 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 เมษำยน 2565

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมีนำคม 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 เมษำยน 2565

แบบ สขร.1 

8 ใบส่ังซ้ือครุภณัฑ์กำรแพทย์ 80,000.00         80,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไอมอน เมดิแคร์ บจก.ไอมอน เมดิแคร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 80,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  80,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0701

ลว.2 มี.ค.65

9 ใบส่ังซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 2,700.00           2,700.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอ.ที.เมดิแคร์ บจก.เอ.ที.เมดิแคร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,700.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,700.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0702

ลว.2 มี.ค.65

10 ใบส่ังซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 1,400.00           1,400.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เค.ย.ูพ.ีกรุ๊ป บจก.เค.ย.ูพ.ีกรุ๊ป เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,400.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  1,400.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0703

ลว.2 มี.ค.65

11 ใบส่ังซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 12,800.00         12,800.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แอดวำนซ์ ไดแอกนอสติก บจก.แอดวำนซ์ ไดแอกนอสติก เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 12,800.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  12,800.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0704

ลว.2 มี.ค.65

12 ใบส่ังซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 2,992.00           2,992.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แล็บมำสเตอร์ แอด๊วำนซ์ บจก.แล็บมำสเตอร์ แอด๊วำนซ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,992.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  2,992.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0705

ลว.2 มี.ค.65

13 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 10,080.00         10,080.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แสงสวำ่งตรำค้ำงคำว บจก.แสงสวำ่งตรำค้ำงคำว เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 10,080.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 10,080.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0706

ลว.2 มี.ค.65

14 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 4,547.50           4,547.50           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.สหแพทยเ์ภสัช บจก.สหแพทยเ์ภสัช เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 4,547.50 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  4,547.50 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0707

ลว.2 มี.ค.65



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมีนำคม 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 เมษำยน 2565

แบบ สขร.1 

15 ใบส่ังซ้ือวสัดุบริโภค (เงินบริจำค) 1,980.00           1,980.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีนและกำรพมิพ์ ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีนและกำรพมิพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,980.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  1,980.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0708

ลว.2 มี.ค.65

16 ใบส่ังซ้ือวสัดุบริโภค (เงินบริจำค) 2,000.00           2,000.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีนและกำรพมิพ์ ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีนและกำรพมิพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  2,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0709

ลว.2 มี.ค.65

17 ใบส่ังซ้ือวัสดุงำนบำ้น-งำนครัว (น้ ำด่ืม) 2,100.00           2,100.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.มหโชควณิชย์ บจก.มหโชควณิชย์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,100.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  2,100.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0709.1

ลว.2 มี.ค.65

18 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 58,096.00         58,096.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ที เอน็ พ ีเฮล์ท แคร์ บจก.ที เอน็ พ ีเฮล์ท แคร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำที่เสนอ 58,096.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  58,096.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0710

ลว.4 มี.ค.65

19 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 4,853.52           4,853.52           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.สยำมฟำร์มำ ซูติคอล บจก.สยำมฟำร์มำ ซูติคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 4,853.52 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  4,853.52 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0711

ลว.4 มี.ค.65

20 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 4,200.00           4,200.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แอดวำนซ์ฟำร์มำซูติคอล แมนุแฟคเจอร่ิง บจก.แอดวำนซ์ฟำร์มำซูติคอล แมนแุฟคเจอร่ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 4,200.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  4,200.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0712

ลว.4 มี.ค.65

21 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 106,750.00       106,750.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ชุมชนเภสัชกรรม บจก.ชุมชนเภสัชกรรม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำที่เสนอ 106,750.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  106,750.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0713

ลว.4 มี.ค.65



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมีนำคม 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 เมษำยน 2565

แบบ สขร.1 

22 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 68,700.00         68,700.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอล บจก.เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 68,700.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  68,700.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0714

ลว.4 มี.ค.65

23 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 158,550.00       158,550.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง บจก.เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 9 รำยกำร รำคำที่เสนอ 158,550.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  158,550.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0715

ลว.4 มี.ค.65

24 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 11,000.00         11,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.พลำสติก สโตร์ บจก.พลำสติก สโตร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 11,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  11,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0715.1

ลว.4 มี.ค.65

25 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 7,200.00           7,200.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.พลำสติก สโตร์ บจก.พลำสติก สโตร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 7,200.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 7,200.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0716

ลว.4 มี.ค.65

26 ใบส่ังซ้ือวสัดุไฟฟำ้ 6,775.00           6,775.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ยลัูกกี ้กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น บจก.ยลัูกกี ้กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 6,775.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  6,775.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0717

ลว.4 มี.ค.65

27 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำบำ้น-งำนครัว 23,050.00         23,050.00         วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนธญัญำพำนิชย์ ร้ำนธญัญำพำนิชย์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 6 รำยกำร รำคำที่เสนอ 23,050.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  23,050.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0718

ลว.8 มี.ค.65

28 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำบำ้น-งำนครัว 5,448.00           5,448.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีนและกำรพมิพ์ ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีนและกำรพมิพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 5,448.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  5,448.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0719

ลว.8 มี.ค.65



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมีนำคม 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 เมษำยน 2565

แบบ สขร.1 

29 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 30,719.70         30,719.70         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช (ประทศไทย) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำที่เสนอ 30,719.70 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  30,719.70 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0720

ลว.8 มี.ค.65

30 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 14,840.00         14,840.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โกร๊ธซัพพลำย เมดิคอล บจก.โกร๊ธซัพพลำย เมดิคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 14,840.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 14,840.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0721

ลว.8 มี.ค.65

31 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 10,000.00         10,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.บำลำนซ์ เมดิคอล 59 บจก.บำลำนซ์ เมดิคอล 59 เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 10,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  10,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0722

ลว.8 มี.ค.65

32 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 15,300.00         15,300.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เมดดิกำ้ บจก.เมดดิกำ้ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 15,300.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  15,300.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0723

ลว.8 มี.ค.65

33 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 8,850.00           8,850.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนสิฐไชยครุภณัฑ์ ร้ำนสิฐไชยครุภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 8,850.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 8,850.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0724

ลว.8 มี.ค.65

34 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 8,550.00           8,550.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไทยเพยีวดีไวซ์ บจก.ไทยเพยีวดีไวซ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  8,550.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  8,550.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0725

ลว.8 มี.ค.65

35 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 3,250.00           3,250.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไอดีเวลล์ บจก.ไอดีเวลล์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,250.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  3,250.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0726

ลว.8 มี.ค.65



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมีนำคม 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 เมษำยน 2565

แบบ สขร.1 

36 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 2,275.00           2,275.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีซีเอช ออริกำ บจก.ดีซีเอช ออริกำ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,275.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,275.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0727

ลว.8 มี.ค.65

37 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 5,850.00           5,850.00           วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.วอีำร์ซัพพอร์ต หจก.วอีำร์ซัพพอร์ต เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำที่เสนอ 5,850.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  5,850.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0728

ลว.8 มี.ค.65

38 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 2,100.00           2,100.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เลอซูน่ำ เทรดด้ิง บจก.เลอซูน่ำ เทรดด้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,100.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  2,100.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0729

ลว.8 มี.ค.65

39 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 2,850.00           2,850.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โพสเฮล์ทแคร์ บจก.โพสเฮล์ทแคร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,850.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  2,850.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0730

ลว.8 มี.ค.65

40 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 4,000.00           4,000.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไทยกอ๊ส บจก.ไทยกอ๊ส เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 4,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 4,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0731

ลว.8 มี.ค.65

41 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 5,000.00           5,000.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ซีลเลอร์ เมดิคอล บจก.ซีลเลอร์ เมดิคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 5,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  5,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0732

ลว.8 มี.ค.65

42 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 13,500.00         13,500.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.นีโอ เมดิคอล เทรดด้ิง บจก.นีโอ เมดิคอล เทรดด้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 13,500.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  13,500.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0733

ลว.8 มี.ค.65



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมีนำคม 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 เมษำยน 2565

แบบ สขร.1 

43 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 29,120.50         29,120.50         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง บจก.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำที่เสนอ 29,120.50 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  29,120.50 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0734

ลว.8 มี.ค.65

44 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 16,700.00         16,700.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ชัยศิริเวชภณัฑ์ บจก.ชัยศิริเวชภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 7 รำยกำร รำคำที่เสนอ 16,700.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  16,700.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0735

ลว.8 มี.ค.65

45 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 22,470.00         22,470.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ บจก.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 22,470.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 22,470.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0736

ลว.8 มี.ค.65

46 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 14,500.00         14,500.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.น ำววิฒัน์กำรช่ำง บจก.น ำววิฒัน์กำรช่ำง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 14,500.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 14,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0737

ลว.8 มี.ค.65

47 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 11,352.00         11,352.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แอคทีฟ ทีม บจก.แอคทีฟ ทีม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 11,352.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  11,352.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0738

ลว.8 มี.ค.65

48 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 6,126.00           6,126.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ชัยวฒันำ ออฟฟศิ ซัพพลำย บจก.ชัยวฒันำ ออฟฟศิ ซัพพลำย เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 7 รำยกำร รำคำที่เสนอ 6,126.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 6,126.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0739

ลว.8 มี.ค.65

49 ใบส่ังซ้ือวสัดุไฟฟำ้ 804.00              804.00              วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ชัยวฒันำ ออฟฟศิ ซัพพลำย บจก.ชัยวฒันำ ออฟฟศิ ซัพพลำย เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 804.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  804.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0740

ลว.8 มี.ค.65



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมีนำคม 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 เมษำยน 2565

แบบ สขร.1 

50 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 7,676.00           7,676.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.นครชัยศรีรุ่งเรืองกำรพมิพ์ บจก.นครชัยศรีรุ่งเรืองกำรพมิพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 7,676.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 7,676.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0741

ลว.8 มี.ค.65

51 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 24,900.00         24,900.00         วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ที.ซี.เอม็.อนิเตอร์เทรด หจก.ที.ซี.เอม็.อนิเตอร์เทรด เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 24,900.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  24,900.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0742

ลว.8 มี.ค.65

52 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 12,900.00         12,900.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ยลัูกกี ้กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น บจก.ยลัูกกี ้กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 12,900.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 12,900.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0743

ลว.8 มี.ค.65

53 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 82,500.00         82,500.00         วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ไบโอเจท หจก.ไบโอเจท เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 82,500.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  82,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0744

ลว.8 มี.ค.65

54 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 26,000.00         26,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอน็รำฟ-โนเนียส บจก.เอน็รำฟ-โนเนียส เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 26,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  26,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0745

ลว.8 มี.ค.65

55 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 26,000.00         26,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไบโอวำลิส บจก.ไบโอวำลิส เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 26,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  26,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0746

ลว.9 มี.ค.65

56 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 17,400.00         17,400.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไบโอจนีีเทค บจก.ไบโอจนีีเทค เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 17,400.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  17,400.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0747

ลว.9 มี.ค.65



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมีนำคม 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 เมษำยน 2565

แบบ สขร.1 

57 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 92,990.49         92,990.49         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ซิลลิคฟำร์มำ บจก.ซิลลิคฟำร์มำ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำที่เสนอ 92,990.49 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  92,990.49 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0748

ลว.9 มี.ค.65

58 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 10,000.00         10,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เจริญสุข ฟำร์มำ ซัพพลำย บจก.เจริญสุข ฟำร์มำ ซัพพลำย เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 10,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  10,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0749

ลว.9 มี.ค.65

59 ใบส่ังซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 5,000.00           5,000.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนบบีเีค ร้ำนบบีเีค เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 5,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  5,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0750

ลว.9 มี.ค.65

60 ใบส่ังซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 106,144.00       106,144.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไอมอน เมดิแคร์ บจก.ไอมอน เมดิแคร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 106,144.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  106,144.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0751

ลว.9 มี.ค.65

61 ใบส่ังซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 14,400.00         14,400.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ควอลิฟำย เมด โซลูชันส์ บจก.ควอลิฟำย เมด โซลูชันส์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 14,400.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  14,400.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0752

ลว.9 มี.ค.65

62 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 14,370.00         14,370.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ซีฟำม บจก.ซีฟำม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 14,370.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   14,370.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0753

ลว.9 มี.ค.65

63 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 3,900.00           3,900.00           วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.แอล.บ.ีเอส.เลบบอเรตอร่ี หจก.แอล.บ.ีเอส.เลบบอเรตอร่ี เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,900.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 3,900.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0754

ลว.9 มี.ค.65



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมีนำคม 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 เมษำยน 2565

แบบ สขร.1 

64 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 4,870.00           4,870.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แอนแลตติค ฟำร์มำซูติคอล บจก.แอนแลตติค ฟำร์มำซูติคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 4,870.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  นฐ0032.301/2.4.5/0755

ลว.9 มี.ค.65

65 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 11,680.00         11,680.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ที.แมน ฟำร์มำซูติคอล บจก.ที.แมน ฟำร์มำซูติคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 6 รำยกำร รำคำที่เสนอ 11,680.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 11,680.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0756

ลว.9 มี.ค.65

66 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 76,641.00         76,641.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) บจก.ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำที่เสนอ 76,641.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 76,641.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0757

ลว.9 มี.ค.65

67 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 2,280.00           2,280.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง บจก.ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,880.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  2,880.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0758

ลว.9 มี.ค.65

68 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 15,542.82         15,542.82         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช (ประทศไทย) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำที่เสนอ 15,552.82 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  15,552.82 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0759

ลว.9 มี.ค.65

69 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 26,878.40         26,878.40         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ บจก.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 26,878.40 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  26,878.40 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0760

ลว.9 มี.ค.65

70 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 59,400.00         59,400.00         วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีนและกำรพมิพ์ ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีนและกำรพมิพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำที่เสนอ 59,400.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  59,400.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0761

ลว.9 มี.ค.65



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมีนำคม 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 เมษำยน 2565

แบบ สขร.1 

71 ใบส่ังซ้ือวสัดุบริโภค 17,082.00         17,082.00         วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีนและกำรพมิพ์ ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีนและกำรพมิพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 13 รำยกำร รำคำที่เสนอ 17,082.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  17,082.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0762

ลว.9 มี.ค.65

72 ใบส่ังซ้ือวสัดุไฟฟำ้ 16,800.00         16,800.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ยลัูกกี ้กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น บจก.ยลัูกกี ้กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 16,800.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  16,800.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0763

ลว.9 มี.ค.65

73 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 8,988.00           8,988.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดับเบลิยบู ีเมดิคอล บจก.ดับเบลิยบู ีเมดิคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 8,988.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 8,988.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0763.1

ลว.9 มี.ค.65

74 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 25,600.00         25,600.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพ บจก.ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 25,600.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  25,600.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0764

ลว.11 มี.ค.65

75 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 9,951.00           9,951.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.พรอส ฟำร์มำ บจก.พรอส ฟำร์มำ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 9,951.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 9,951.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0765

ลว.11 มี.ค.65

76 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 296,434.85       296,434.85       วธิเีฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 11 รำยกำร รำคำที่เสนอ 296,434.85 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  296,434.85 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0766

ลว.11 มี.ค.65

77 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 6,420.00           6,420.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช (ประทศไทย) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 6,420.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  6,420.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0767

ลว.11 มี.ค.65



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมีนำคม 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 เมษำยน 2565

แบบ สขร.1 

78 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 18,000.00         18,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนธญัญำพำนิชย์ ร้ำนธญัญำพำนิชย์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 18,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  18,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0768

ลว.14 มี.ค.65

79 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 8,000.00           8,000.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เจ เอส วชิั่น บจก.เจ เอส วชิั่น เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 8,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 8,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0769

ลว.14 มี.ค.65

80 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 44,298.00         44,298.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช (ประทศไทย) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 10 รำยกำร รำคำที่เสนอ 44,298.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  44,298.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0770

ลว.14 มี.ค.65

81 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 1,980.00           1,980.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ชัยวฒันำ ออฟฟศิ ซัพพลำย บจก.ชัยวฒันำ ออฟฟศิ ซัพพลำย เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,980.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  1,980.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0771

ลว.14 มี.ค.65

82 ใบส่ังซ้ือวสัดุไฟฟำ้ 780.00              780.00              วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ชัยวฒันำ ออฟฟศิ ซัพพลำย บจก.ชัยวฒันำ ออฟฟศิ ซัพพลำย เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 780.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 780.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0772

ลว.14 มี.ค.65

83 ใบส่ังซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง 642.00              642.00              วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยมงคล ฮำร์ดแวร์ ร้ำนชัยมงคล ฮำร์ดแวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 642.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  642.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0773

ลว.15 มี.ค.65

84 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 8,720.00           8,720.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.พำตำร์แลบ บจก.พำตำร์แลบ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 8,720.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  8,720.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0774

ลว.16 มี.ค.65



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมีนำคม 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 เมษำยน 2565

แบบ สขร.1 

85 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 12,000.00         12,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ฟำร์มำฮอฟ บจก.ฟำร์มำฮอฟ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 12,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  12,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0775

ลว.16 มี.ค.65

86 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 1,500.00           1,500.00           วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ภญิโญฟำร์มำซี หจก.ภญิโญฟำร์มำซี เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,500.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  1,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0777

ลว.16 มี.ค.65

87 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 2,000.00           2,000.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.นิด้ำ ฟำร์มำ แอนคอร์ปอเรชั่น บจก.นิด้ำ ฟำร์มำ แอนคอร์ปอเรชั่น เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   2,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0778

ลว.16 มี.ค.65

88 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 6,243.45           6,243.45           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.บ.ีเอล็.เอช.เทร็ดด้ิง บจก.บ.ีเอล็.เอช.เทร็ดด้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 6,243.45 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  6,243.45 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0779

ลว.16 มี.ค.65

89 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 9,600.00           9,600.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ยเูนียนเมดดิคอล บจก.ยเูนียนเมดดิคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 9,600.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 9,600.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0780

ลว.16 มี.ค.65

90 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 2,375.00           2,375.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ยเูมด้ำ บจก.ยเูมด้ำ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,375.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  2,375.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0781

ลว.16 มี.ค.65

91 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 1,900.00           1,900.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ยโูทเปีย้น บจก.ยโูทเปีย้น เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,900.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  1,900.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0782

ลว.16 มี.ค.65



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมีนำคม 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 เมษำยน 2565

แบบ สขร.1 

92 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 4,200.00           4,200.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.หำ้งขำยยำตรำเจด็ดำว บจก.หำ้งขำยยำตรำเจด็ดำว เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 4,200.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 4,200.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0783

ลว.16 มี.ค.65

93 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 7,800.00           7,800.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ซีฟำม บจก.ซีฟำม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 7,800.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 7,800.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0784

ลว.16 มี.ค.65

94 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 5,992.00           5,992.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.สหแพทยเ์ภสัช บจก.สหแพทยเ์ภสัช เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 5,992.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  5,992.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0785

ลว.16 มี.ค.65

95 ใบส่ังซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง 267.50              267.50              วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยมงคล ฮำร์ดแวร์ ร้ำนชัยมงคล ฮำร์ดแวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 267.50 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 267.50 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0788

ลว.17 มี.ค.65

96 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 1,300.00           1,300.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แสงสวำ่งตรำค้ำงคำว บจก.แสงสวำ่งตรำค้ำงคำว เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,300.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 1,300.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0789

ลว.18 มี.ค.65

97 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 66,725.00         66,725.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไทยเอฟดี บจก.ไทยเอฟดี เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 66,725.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 66,725.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0790

ลว.18 มี.ค.65

98 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 3,420.00           3,420.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง บจก.ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,420.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 3,420.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0791

ลว.18 มี.ค.65



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมีนำคม 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 เมษำยน 2565

แบบ สขร.1 

99 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 5,457.00           5,457.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.สหแพทยเ์ภสัช บจก.สหแพทยเ์ภสัช เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 5,457.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 5,457.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0792

ลว.18 มี.ค.65

100 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 82,635.00         82,635.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เจริญสุข ฟำร์มำ ซัพพลำย บจก.เจริญสุข ฟำร์มำ ซัพพลำย เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 21 รำยกำร รำคำที่เสนอ 82,635.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 82,635.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0793

ลว.18 มี.ค.65

101 ใบส่ังซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 3,600.00           3,600.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.วำยดี ไดซ์นอสติคส์ บจก.วำยดี ไดซ์นอสติคส์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,600.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  3,600.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0794

ลว.18 มี.ค.65

102 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 1,600.00           1,600.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีนและกำรพมิพ์ ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีนและกำรพมิพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,600.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 1,600.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0795

ลว.18 มี.ค.65

103 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 12,500.00         12,500.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ท็อป เวร์ิด เทรด บจก.ท็อป เวร์ิด เทรด เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 12,500.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 12,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0796

ลว.18 มี.ค.65

104 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 40,000.00         40,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.อนิทิเรทเต็ด เมดิคอล บจก.อนิทิเรทเต็ด เมดิคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 40,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 40,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0797

ลว.18 มี.ค.65

105 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 870.00              870.00              วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ออฟฟศิ เมท (ไทย) บจก.ออฟฟศิ เมท (ไทย) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 870.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 870.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0798

ลว.18 มี.ค.65



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมีนำคม 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 เมษำยน 2565

แบบ สขร.1 

106 ใบส่ังซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 11,600.00         11,600.00         วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนบบีเีค ร้ำนบบีเีค เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 11,600.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 11,600.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0799

ลว.18 มี.ค.65

107 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 11,060.00         11,060.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แสงสวำ่งตรำค้ำงคำว บจก.แสงสวำ่งตรำค้ำงคำว เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 11,060.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 11,060.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0800

ลว.21 มี.ค.65

108 ใบส่ังซ้ือครุภณัฑ์กำรแพทย์ 340,000.00       340,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอซีซี เมดิคอล โซลูชั่น บจก.เอซีซี เมดิคอล โซลูชั่น เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 340,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 340,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0801

ลว.21 มี.ค.65

109 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 10,500.00         10,500.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.พรีเมด ฟำร์มำพลัส บจก.พรีเมด ฟำร์มำพลัส เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 10,500.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  10,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0802

ลว.21 มี.ค.65

110 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 6,520.00           6,520.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง บจก.ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 6,520.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 6,520.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0803

ลว.21 มี.ค.65

111 ใบส่ังซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 3,990.00           3,990.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอ.ที.เมดิแคร์ บจก.เอ.ที.เมดิแคร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,990.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 3,990.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0804

ลว.21 มี.ค.65

112 ใบส่ังซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 17,454.00         17,454.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.คอมเมอร์เชียลซำยส์ บจก.คอมเมอร์เชียลซำยส์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 17,454.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 17,454.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0805

ลว.21 มี.ค.65



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมีนำคม 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 เมษำยน 2565

แบบ สขร.1 

113 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 10,830.00         10,830.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไทยเพยีวดีไวซ์ บจก.ไทยเพยีวดีไวซ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 10,830.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  10,830.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0806

ลว.22 มี.ค.65

114 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 23,754.00         23,754.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง บจก.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำที่เสนอ 23,754.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  23,754.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0807

ลว.22 มี.ค.65

115 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 8,550.00           8,550.00           วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.วอีำร์ซัพพอร์ต หจก.วอีำร์ซัพพอร์ต เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 8,550.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  8,550.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0808

ลว.22 มี.ค.65

116 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 16,937.80         16,937.80         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช บจก.ดีเคเอสเอช เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำที่เสนอ 16,937.80 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  16,937.80 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0809

ลว.22 มี.ค.65

117 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 9,480.00           9,480.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ชัยศิริเวชภณัฑ์ บจก.ชัยศิริเวชภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 11 รำยกำร รำคำที่เสนอ 9,480.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  9,480.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0810

ลว.22 มี.ค.65

118 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 3,600.00           3,600.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.พลำสติก สโตร์ บจก.พลำสติก สโตร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 7,600.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 7,600.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0811

ลว.22 มี.ค.65

119 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 24,717.00         24,717.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดับเบลิยบู ีเมดิคอล บจก.ดับเบลิยบู ีเมดิคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 24,717.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 24,717.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0812

ลว.22 มี.ค.65



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมีนำคม 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 เมษำยน 2565

แบบ สขร.1 

120 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 6,600.00           6,600.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไทยกอ๊ส บจก.ไทยกอ๊ส เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 6,600.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 6,600.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0813

ลว.22 มี.ค.65

121 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 6,545.00           6,545.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โกร๊ธซัพพลำย เมดิคอล บจก.โกร๊ธซัพพลำย เมดิคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำที่เสนอ 6,545.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  6,545.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0814

ลว.22 มี.ค.65

122 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 25,000.00         25,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนสิฐไชยครุภณัฑ์ ร้ำนสิฐไชยครุภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 25,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 25,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0815

ลว.22 มี.ค.65

123 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 25,252.00         25,252.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ซิลลิคฟำร์มำ บจก.ซิลลิคฟำร์มำ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 25,252.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 25,252.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0816

ลว.22 มี.ค.65

124 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 1,450.00           1,450.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีนและกำรพมิพ์ ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีนและกำรพมิพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,450.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  1,450.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0817

ลว.22 มี.ค.65

125 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 10,200.00         10,200.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไอมอน เมดิแคร์ บจก.ไอมอน เมดิแคร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 10,200.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 10,200.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0818

ลว.22 มี.ค.65

126 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 23,600.00         23,600.00         วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ที.ซี.เอม็.อนิเตอร์เทรด หจก.ที.ซี.เอม็.อนิเตอร์เทรด เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 23,600.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   23,600.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0819

ลว.22 มี.ค.65



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมีนำคม 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 เมษำยน 2565

แบบ สขร.1 

127 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 4,408.50           4,408.50           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ชัยวฒันำ ออฟฟศิ ซัพพลำย บจก.ชัยวฒันำ ออฟฟศิ ซัพพลำย เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 6 รำยกำร รำคำที่เสนอ 4,408.50 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   4,408.50 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0820

ลว.22 มี.ค.65

128 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 17,200.00         17,200.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ยลัูกกี ้กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น บจก.ยลัูกกี ้กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 17,200.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  17,200.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0821

ลว.22 มี.ค.65

129 ใบส่ังซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 3,000.00           3,000.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ชัยวฒันำ ออฟฟศิ ซัพพลำย บจก.ชัยวฒันำ ออฟฟศิ ซัพพลำย เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  3,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0822

ลว.22 มี.ค.65

130 ใบส่ังซ้ือวสัดุไฟฟำ้ 1,728.00           1,728.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ชัยวฒันำ ออฟฟศิ ซัพพลำย บจก.ชัยวฒันำ ออฟฟศิ ซัพพลำย เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,728.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 1,728.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0823

ลว.22 มี.ค.65

131 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 17,610.72         17,610.72         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แอคทีฟ ทีม บจก.แอคทีฟ ทีม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 17,610.72 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  17,610.72 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0824

ลว.22 มี.ค.65

132 ใบส่ังซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 453,334.60       453,334.60       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไอมอน เมดิแคร์ บจก.ไอมอน เมดิแคร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 11 รำยกำร รำคำที่เสนอ 453,334.60 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  453,334.60 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0825

ลว.22 มี.ค.65

133 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 6,473.50           6,473.50           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช บจก.ดีเคเอสเอช เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 6,473.50 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  6,473.50 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0826

ลว.22 มี.ค.65



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมีนำคม 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 เมษำยน 2565

แบบ สขร.1 

134 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 29,000.00         29,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เฮล์ทต้ี มี บจก.เฮล์ทต้ี มี เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 29,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  29,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0827

ลว.22 มี.ค.65

135 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 17,210.00         17,210.00         วธิเีฉพำะเจำะจง สถำบนัโรคผิวหนัง สถำบนัโรคผิวหนัง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 9 รำยกำร รำคำที่เสนอ 17,210.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  17,210.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0828

ลว.22 มี.ค.65

136 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 2,500.00           2,500.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริชัยศึกษำภณัฑ์ ร้ำนศิริชัยศึกษำภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,500.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  2,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0829

ลว.22 มี.ค.65

137 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 1,350.00           1,350.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริชัยศึกษำภณัฑ์ ร้ำนศิริชัยศึกษำภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,350.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  1,350.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0830

ลว.22 มี.ค.65

138 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 760.00              760.00              วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริชัยศึกษำภณัฑ์ ร้ำนศิริชัยศึกษำภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 760.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   760.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0831

ลว.22 มี.ค.65

139 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 44,250.00         44,250.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ยลัูกกี ้กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น บจก.ยลัูกกี ้กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 44,250.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  44,250.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0833

ลว.23 มี.ค.65

140 ใบส่ังซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง 642.00              642.00              วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยมงคล ฮำร์ดแวร์ ร้ำนชัยมงคล ฮำร์ดแวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 642.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   642.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0834

ลว.23 มี.ค.65



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมีนำคม 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 เมษำยน 2565

แบบ สขร.1 

141 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 5,000.00           5,000.00           วธิเีฉพำะเจำะจง น้องฟล์ิม ออโต้ฟล์ิม น้องฟล์ิม ออโต้ฟล์ิม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 5,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  5,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0835

ลว.23 มี.ค.65

142 ใบส่ังซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง 4,124.85           4,124.85           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยมงคล ฮำร์ดแวร์ ร้ำนชัยมงคล ฮำร์ดแวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 8 รำยกำร รำคำที่เสนอ 4,124.85 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  4,124.85 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0836

ลว.23 มี.ค.65

143 ใบส่ังซ้ือวสัดุไฟฟำ้ 4,916.65           4,916.65           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยมงคล ฮำร์ดแวร์ ร้ำนชัยมงคล ฮำร์ดแวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำที่เสนอ 4,916.65 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  4,916.65 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0837

ลว.23 มี.ค.65

144 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 9,000.00           9,000.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนธญัญำพำนิชย์ ร้ำนธญัญำพำนิชย์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 9,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  9,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0838

ลว.23 มี.ค.65

145 ใบส่ังซ้ือวสัดุไฟฟำ้และวทิยุ 7,300.00           7,300.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนนพดลส่ือสำร ร้ำนนพดลส่ือสำร เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 7,300.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   7,300.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0840

ลว.25 มี.ค.65

146 ใบส่ังซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 400,000.00       400,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เซนต์เมด บจก.เซนต์เมด เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 400,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  400,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0842

ลว.29 มี.ค.65

147 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 13,550.00         13,550.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ที.แมน ฟำร์มำซูติคอล บจก.ที.แมน ฟำร์มำซูติคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 13,550.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  13,550.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0843

ลว.29 มี.ค.65



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมีนำคม 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 เมษำยน 2565

แบบ สขร.1 

148 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 19,000.00         19,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ยโูทเปีย้น บจก.ยโูทเปีย้น เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 19,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  19,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0844

ลว.29 มี.ค.65

149 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 8,000.00           8,000.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ที เอน็ พ ีเฮล์ท แคร์ บจก.ที เอน็ พ ีเฮล์ท แคร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 8,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  8,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0845

ลว.29 มี.ค.65

150 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 3,360.00           3,360.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริชัยศึกษำภณัฑ์ ร้ำนศิริชัยศึกษำภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,360.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 3,360.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0847

ลว.30 มี.ค.65

151 ใบส่ังซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง 2,268.40           2,268.40           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยมงคล ฮำร์ดแวร์ ร้ำนชัยมงคล ฮำร์ดแวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,268.40 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  2,268.40 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0848

ลว.30 มี.ค.65

152 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 26,450.00         26,450.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.น ำววิฒัน์กำรช่ำง บจก.น ำววิฒัน์กำรช่ำง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 26,450.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   26,450.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0848.1

ลว.30 มี.ค.65

153 ใบส่ังซ้ือวสัดุไฟฟำ้ 10,666.00         10,666.00         วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยมงคล ฮำร์ดแวร์ ร้ำนชัยมงคล ฮำร์ดแวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 10,666.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  10,666.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0849

ลว.30 มี.ค.65

154 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 1,395.00           1,395.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีนและกำรพมิพ์ ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีนและกำรพมิพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,395.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  1,395.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0850

ลว.31 มี.ค.65



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมีนำคม 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 เมษำยน 2565

แบบ สขร.1 

155 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 6,000.00           6,000.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอเชีย ฮอลพทิอล บจก.เอเชีย ฮอลพทิอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 6,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  6,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0850.1

ลว.31 มี.ค.65



ล ำดับที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชือ้ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จำ้งเหมำประกอบอำหำร 178,650.00       178,650.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวภคันนัท ์พมิพม์โส นำงสำวภคันนัท ์พมิพม์โส เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

1-7/3/2565(เชำ้/บำ่ย) รำคำทีเ่สนอ  178,650.00 บำท รำคำทีต่กลงจำ้ง  178,650.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0108

จ ำนวน 1 งำน ลว. 1 ม.ีค.65

2 จำ้งเหมำประกอบอำหำร 88,050.00         88,050.00         วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวภคันนัท ์พมิพม์โส นำงสำวภคันนัท ์พมิพม์โส เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

1-7/3/2565(เยน็) รำคำทีเ่สนอ 88,050.00 บำท รำคำทีต่กลงจำ้ง 88,050.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0109

จ ำนวน 1 งำน ลว. 1 ม.ีค.65

3 จำ้งเหมำซ่อมมอเตอร์ 3,050.00           3,050.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำน T.K.เคร่ืองมอืชำ่ง ร้ำน T.K.เคร่ืองมอืชำ่ง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

จ ำนวน 1 งำน รำคำทีเ่สนอ  3,050.00 บำท รำคำทีต่กลงจำ้ง 3,050.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0110

ลว. 1 ม.ีค.65

4 จ้ำงเหมำซ่อมประตูรถทะเบียน นค-3244นฐ 400.00              400.00              วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.นครยนต์กำรยำง บจก.นครยนต์กำรยำง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

จ ำนวน  1 งำน รำคำทีเ่สนอ  400.00 บำท รำคำทีต่กลงจำ้ง  10,200.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0111

ลว. 1 ม.ีค.65

4 จำ้งเหมำท ำตรำยำง 535.00              535.00              วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.นครชยัศรีรุ่งเรืองกำรพมิพ์ บจก.นครชยัศรีรุ่งเรืองกำรพมิพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำทีเ่สนอ  535.00 บำท รำคำทีต่กลงจำ้ง  535.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0112

ลว. 1 ม.ีค.65

5 จำ้งเหมำจดัส้ือทนัตสุขศึกษำฯ 4,986.00           4,986.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนธญัญำ โฆษณำ ร้ำนธญัญำ โฆษณำ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

จ ำนวน 1 งำน รำคำทีเ่สนอ  4,986.00 บำท รำคำทีต่กลงจำ้ง  4,986.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0113

ลว. 1 ม.ีค.65

6 จำ้งเหมำประกอบอำหำร 36,900.00         36,900.00         วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวภคันนัท ์พมิพม์โส นำงสำวภคันนัท ์พมิพม์โส เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

วนัที ่8-10/3/2565(เชำ้/บำ่ย) รำคำทีเ่สนอ 36,900.00 บำท รำคำทีต่กลงจำ้ง 36,900.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0114

จ ำนวน 1 งำน ลว. 8 ม.ีค.65

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมนีำคม 2565
โรงพยำบำลนครชยัศรี

วนัที ่4 เมษำยน 2565

แบบ สขร.1 



ล ำดับที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชือ้ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมนีำคม 2565
โรงพยำบำลนครชยัศรี

วนัที ่4 เมษำยน 2565

แบบ สขร.1 

7 จำ้งเหมำประกอบอำหำร 64,000.00         64,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง นำงเพยีงพศิ  พุม่เจริญ นำงเพยีงพศิ  พุม่เจริญ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

วนัที ่8-10/3/2565(เยน็) รำคำทีเ่สนอ 64,000.00 บำท รำคำทีต่กลงจำ้ง 64,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0115

จ ำนวน 1 งำน ลว. 8 ม.ีค.65

8 จำ้งเหมำซ่อมด้ำมกรอฟนั 52,200.00         52,200.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชัน่ บจก.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชัน่ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

จ ำนวน 1 งำน รำคำทีเ่สนอ  52,200.00 บำท รำคำทีต่กลงจำ้ง  52,200.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0116

ลว. 8 ม.ีค.65

9 จำ้งซ่อมน้ ำร่ัว 21,000.00         21,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง ออ๊ดกำรชำ่ง ออ๊ดกำรชำ่ง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

จ ำนวน  2 งำน รำคำทีเ่สนอ  21,000.00 บำท รำคำทีต่กลงจำ้ง  21,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0117

ลว. 8 ม.ีค.65

10 จำ้งเหมำท ำปำ้ยไวนลิฯ 675.00              675.00              วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เบญจวรรณพร้ินต้ิง บจก.เบญจวรรณพร้ินต้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำทีเ่สนอ 675.00 บำท รำคำทีต่กลงจำ้ง  675.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0118

ลว.8 ม.ีค.65

11 จำ้งเหมำถำ่ยเอกสำรและตรำยำง 1,880.50           1,880.50           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.นครชยัศรีรุ่งเรืองกำรพมิพ์ บจก.นครชยัศรีรุ่งเรืองกำรพมิพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

จ ำนวน  3 รำยกำร รำคำทีเ่สนอ  1,880.50 บำท รำคำทีต่กลงจำ้ง  1,880.50 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0119

ลว. 11 ม.ีค.65

12 จำ้งเหมำซ่อมมอเตอร์ 39,590.00         39,590.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอเอเอส อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) บจก.เอเอเอส อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

จ ำนวน 1 งำน รำคำทีเ่สนอ  39,590.00 บำท รำคำทีต่กลงจำ้ง  39,590.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0120

ลว. 11 ม.ีค.65

13 จำ้งเหมำประกอบอำหำร 80,800.00         80,800.00         วธิเีฉพำะเจำะจง นำงเพยีงพศิ  พุม่เจริญ นำงเพยีงพศิ  พุม่เจริญ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

วนัที่15-21/3/2565 รำคำทีเ่สนอ  80,800.00 บำท รำคำทีต่กลงซ้ือ  80,800.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0121

จ ำนวน 1 งำน ลว. 15 ม.ีค.65



ล ำดับที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชือ้ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมนีำคม 2565
โรงพยำบำลนครชยัศรี

วนัที ่4 เมษำยน 2565

แบบ สขร.1 

14 จำ้งเหมำถำ่ยเอกสำร 3,382.00           3,382.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.นครชยัศรีรุ่งเรืองกำรพมิพ์ บจก.นครชยัศรีรุ่งเรืองกำรพมิพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

จ ำนวน 1 งำน รำคำทีเ่สนอ  3,382.00 บำท รำคำทีต่กลงจำ้ง  3,382.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0122

ลว. 15 ม.ีค.65

15 จำ้งเหมำซ่อมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 2,800.00           2,800.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ทอ็ปเวลิเทรด บจก.ทอ็ปเวลิเทรด เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำทีเ่สนอ 2,800.00 บำท รำคำทีต่กลงจำ้ง  2,800.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0123

ลว. 15 ม.ีค.65

16 จำ้งเหมำซ่อมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 4,500.00           4,500.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ฮอทพิทอล เอสเสทส์ แมเนจเม้นเซอร์วิส บจก.ฮอทพิทอล เอสเสทส์ แมเนจเมน้เซอร์วสิ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำทีเ่สนอ  4,500.00 บำท รำคำทีต่กลงจำ้ง  4,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0124

ลว. 18 ม.ีค.65

17 จ้ำงเหมำซ่อมแอร์รถทะเบียนกท-6894นฐ 3,100.00           3,100.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนโตไดนำโม ร้ำนโตไดนำโม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

จ ำนวน 4 1 งำน รำคำทีเ่สนอ  3,100.00 บำท รำคำทีต่กลงจำ้ง 3,100.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0125

ลว. 18 ม.ีค.65

18 จำ้งเหมำประกอบอำหำร 83,200.00         83,200.00         วธิเีฉพำะเจำะจง นำงเพยีงพศิ  พุม่เจริญ นำงเพยีงพศิ  พุม่เจริญ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

วนัที่22-28/3/2565 รำคำทีเ่สนอ  83,200.00 บำท รำคำทีต่กลงจำ้ง 83,200.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0125.1

จ ำนวน 1 งำน ลว. 21 ม.ีค.65

19 จำ้งเหมำซ่อมเคร่ืองตัดหญ้ำ 760.00              760.00              วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนT.K เคร่ืองมอืชำ่ง ร้ำนT.K เคร่ืองมอืชำ่ง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

จ ำนวน 1 งำน รำคำทีเ่สนอ  760.00 บำท รำคำทีต่กลงจำ้ง 760.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0126

ลว. 28 ม.ีค.65

20 จ้ำงเหมำตรวจเชค็ระยะฯรถทะเบียนนค-3244นฐ 8,354.03           8,354.03           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โตโยต้ำนครปฐม ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ บจก.โตโยต้ำนครปฐม ผู้จ ำหนำ่ยโตโยต้ำ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

จ ำนวน 1 งำน รำคำทีเ่สนอ  8,354.03 บำท รำคำทีต่กลงจำ้ง 8,354.03 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0127

ลว. 28 ม.ีค.65



ล ำดับที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชือ้ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมนีำคม 2565
โรงพยำบำลนครชยัศรี

วนัที ่4 เมษำยน 2565

แบบ สขร.1 

19 จำ้งเหมำติดต้ังชดุเคร่ืองเสียงฯ 18,000.00         18,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนเพือ่นออโตซำว ร้ำนเพือ่นออโตซำว เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

จ ำนวน 1 งำน รำคำทีเ่สนอ  18,000.00 บำท รำคำทีต่กลงจำ้ง 18,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0128

ลว. 18 ม.ีค.65

20 จำ้งเหมำซ่อมเคร่ืองเสียงฯ 2,500.00           2,500.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนเพือ่นออโตซำว ร้ำนเพือ่นออโตซำว เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

จ ำนวน 1 งำน รำคำทีเ่สนอ  2,500.00 บำท รำคำทีต่กลงจำ้ง 2,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0129

ลว. 28 ม.ีค.65

21 จำ้งเหมำปรับปรุงพืน้ที ่ฯคลินกิARI 40,500.00         40,500.00         วธิเีฉพำะเจำะจง ออ๊ดกำรชำ่ง ออ๊ดกำรชำ่ง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

จ ำนวน 1 งำน รำคำทีเ่สนอ  40,500.00 บำท รำคำทีต่กลงจำ้ง 40,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0130

ลว. 31 ม.ีค.66
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