
ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง

ซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ือวสัดุบริโภค (อำหำรสด) 212,660.00       212,660.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำยนฤพล เอกเผ่ำพนัธุ์ นำยนฤพล เอกเผ่ำพนัธุ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 212,660.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 212,660.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0003

ลว.1 ต.ค.64

2 จดัซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 380,000.00       380,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัประเสริฐชัย ปโิตร จ ำกดั บริษทัประเสริฐชัย ปโิตร จ ำกดั เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 380,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 380,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0004

ลว.1 ต.ค.64

3 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 88,000.00         88,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำน ด.เลิศลักษณ์ ร้ำน ด.เลิศลักษณ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

(แกส๊หงุต้ม) จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 88,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 88,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0005

ลว.1 ต.ค.64

4 จดัซ้ือแกส๊ทำงกำรแพทย ์ 358,000.00       358,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัธนบรีุออ๊กซิเยน็ บริษทัธนบรีุออ๊กซิเยน็ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

(ออกซิเจนเหลว) จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 358,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 358,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0006

ลว.1 ต.ค.64

5 จดัซ้ือแกส๊ทำงกำรแพทย ์ 62,916.00         62,916.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัธนบรีุออ๊กซิเยน็ บริษทัธนบรีุออ๊กซิเยน็ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

(ออกซิเจนเหลว) จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 62,916.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 62,916.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0007

ลว.1 ต.ค.64

6 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว (น้ ำด่ืม) 94,440.00         94,440.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัมหโชควณิชย์ บริษทัมหโชควณิชย์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 94,400.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 94,400.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0008

ลว.1 ต.ค.64

7 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย ์ 20,280.00         28,280.00         วธิเีฉพำะเจำะจง ศูนยบ์ริกำรโลหติแหง่ชำติ ศูนยบ์ริกำรโลหติแหง่ชำติ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 20,280.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 20,280.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0009

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนตุลำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 พฤศจกิำยน 2564

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง

ซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนตุลำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 พฤศจกิำยน 2564

แบบ สขร.1 

ลว.1 ต.ค.64

8 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 199,979.20       199,979.20       วธิเีฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 199,979.20 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 199,979.20 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0010

ลว.4 ต.ค.64

9 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกำย 114,750.00       114,750.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัร่มพกิลุซัพพลำย (2001) บริษทัร่มพกิลุซัพพลำย (2001) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 114,750 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 114,750 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0011

ลว. 5 ต.ค.64

10 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 2,556.00           2,556.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัฟำร์มำฮอฟ บริษทัฟำร์มำฮอฟ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

 จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,556.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,556.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0012

ลว. 5 ต.ค.64

11 จดัซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน 14,200.00         14,200.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัออฟฟศิ เมท(ไทย) บริษทัออฟฟศิ เมท(ไทย) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 14,200.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 14,200.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0013

ลว. 5 ต.ค.64

12 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 10,400.00         10,400.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัไอมอน เมดิแคร์ บริษทัไอมอน เมดิแคร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 10,400.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 10,400.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0014

ลว. 5 ต.ค.64

13 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 2,375.00           2,375.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนสิฐไชยครุภณัฑ์ ร้ำนสิฐไชยครุภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,375.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,375.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0015

ลว. 5 ต.ค.64

14 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 2,700.00           2,700.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำน บบีเีค ร้ำน บบีเีค เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง

ซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนตุลำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 พฤศจกิำยน 2564

แบบ สขร.1 

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,700.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,700.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0016

ลว. 5 ต.ค.64

15 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 1,344.00           1,344.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีนและกำรพมิพ์ ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีนและกำรพมิพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,344.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 1,344.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0017

ลว. 5 ต.ค.64

16 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย ์ 6,775.00           6,775.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โกร๊ธเมดิคอล ซัพพลำย บจก.โกร๊ธเมดิคอล ซัพพลำย เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 6,775.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 6,775.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0018

ลว. 5 ต.ค.64

17 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย ์ 6,350.00           6,350.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัชัยศิริเวชภณัฑ์ บริษทัชัยศิริเวชภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 6,350.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 6,350.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0019

ลว. 5 ต.ค.64

18 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย ์ 9,600.00           9,600.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 9,600.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 9,600.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0020

ลว. 5 ต.ค.64

19 จดัซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 472,985.40       472,985.40       วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทั ไอมอน เมดิแคร์ บริษทั ไอมอน เมดิแคร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 11 รำยกำร รำคำที่เสนอ 472,985.40 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 472,985.40 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0021

ลว. 7.ต.ค.64

20 จดัซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 17,680.00         17,680.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทั เอ.ที. เมดิแคร์ บริษทั เอ.ที.  เมดิแคร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำที่เสนอ 17,680.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 17,680.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0022

ลว. 7.ต.ค.64



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง

ซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนตุลำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 พฤศจกิำยน 2564

แบบ สขร.1 

21 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 36,420.00         36,420.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัที.โอ.เคมิคอลส์ (1979) บริษทัที.โอ.เคมิคอลส์ (1979) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำที่เสนอ 36,420.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 36,420.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0023

ลว. 7.ต.ค.64

22 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 33,808.00         33,808.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทั ที เอน็ พ ีเฮล์ทแคร์ บริษทั ที เอน็ พ ีเฮล์ทแคร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 7 รำยกำร รำคำที่เสนอ 33,808.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 33,808.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0024

ลว. 7.ต.ค.64

23 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 7,800.00           7,800.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัซีฟำม บริษทัซีฟำม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 7,800.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  7,800.00 บำ นฐ0032.301/2.4.5/0025

ลว. 7.ต.ค.64

24 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 6,882.70           6,882.70           วธิเีฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดัภญิโญฟำร์มำซี หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดัภญิโญฟำร์มำซี เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 6,882.70 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 6,882.70 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0026

ลว. 7.ต.ค.64

25 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 3,645.00           3,645.00           วธิเีฉพำะเจำะจง หสน.โรงงำนเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล หสน.โรงงำนเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,645.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 3,645.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0027

ลว. 7.ต.ค.64

26 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 2,200.00           2,200.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัดแอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ีหำ้งหุน้ส่วนจ ำกดัแอล .บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,200.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,200.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0028

ลว. 7.ต.ค.64

27 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 21,900.00         21,900.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัพรอส ฟำร์มำ บริษทัพรอส ฟำร์มำ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 21,900.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 21,900.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0029



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง

ซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนตุลำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 พฤศจกิำยน 2564

แบบ สขร.1 

ลว. 7.ต.ค.64

28 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 7,575.00           74,575.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 7,575.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  7,575.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0030

ลว. 7.ต.ค.64

29 จดัซ้ืเวชภณัฑ์ยำ 52,105.00         52,105.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัเซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง บริษทัเซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 11 รำยกำร รำคำที่เสนอ 52,102.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  52,102.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0031

ลว. 7.ต.ค.64

30 จดัซ้ืเวชภณัฑ์ยำ 21,145.00         21,145.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัวี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพ บริษทัวี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำที่เสนอ 21,145.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 21,145.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0032

ลว. 7.ต.ค.64

31 จดัซ้ืเวชภณัฑ์ยำ 5,264.64           5,264.64           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัแสงไทยเมดิคอล บริษทัแสงไทยเมดิคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 5,264.64 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 5,264.64 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0033

ลว. 7.ต.ค.64

32 จดัซ้ืเวชภณัฑ์ยำ 11,384.00         11,384.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัที.แมน.ฟำร์มำซูติคอล บริษทัที.แมน.ฟำร์มำซูติคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 6 รำยกำร รำคำที่เสนอ 11,384.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 11,384.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0034

ลว. 7.ต.ค.64

33 จดัซ้ืเวชภณัฑ์ยำ 103,960.00       103,960.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัชุมชนเภสัชกรรม บริษทัชุมชนเภสัชกรรม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 6 รำยกำร รำคำที่เสนอ 103,960.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 103,960.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0035

ลว. 7.ต.ค.64

34 จดัซ้ืเวชภณัฑ์ยำ 4,162.30           4,162.30           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทับี.เอล็.เอช.เทร็ดด้ิง บริษทับี.เอล็.เอช.เทร็ดด้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง

ซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนตุลำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 พฤศจกิำยน 2564

แบบ สขร.1 

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 4,162.30 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  4,162.30 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0036

ลว. 7.ต.ค.64

35 จดัซ้ืเวชภณัฑ์ยำ 6,930.00           6,930.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัที.พ.ีดรัก แลบบอรำทอร่ีส์ บริษทัที.พ.ีดรัก แลบบอรำทอร่ีส์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 6,930.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 6,930.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0037

ลว. 7.ต.ค.64

36 จดัซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน 28,000.00         28,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนต.โต้งกำรไฟฟำ้ ร้ำนต.โต้งกำรไฟฟำ้ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 28,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 28,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0038

ลว. 7.ต.ค.64

37 จดัซ้ือครุภณัฑ์กำรแพทย ์ 13,910.00         13,910.00         วธิเีฉพำะเจำะจง หำ้งหุน่ส่วนพี.เอน็.รุ่งเรือง เมดิคอล หำ้งหุน่ส่วนพี.เอน็.รุ่งเรือง เมดิคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 13,910.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 13,910.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0039

ลว. 7.ต.ค.64

38 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 139.10              139.10              วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยมงคล ฮำร์ดแวร์ ร้ำนชัยมงคล ฮำร์ดแวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 139.10 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 139.10 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0040

ลว. 7.ต.ค.64

39 จดัซ้ือวสัดุไฟฟำ้ 2,599.10           2,599.10           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยมงคล ฮำร์ดแวร์ ร้ำนชัยมงคล ฮำร์ดแวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,599.10 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,599.10 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0041

ลว. 7.ต.ค.64

40 จดัซ้ือวสัดุอืน่ๆ 240.00              240.00              วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยมงคล ฮำร์ดแวร์ ร้ำนชัยมงคล ฮำร์ดแวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 240.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 240.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0042

ลว. 7.ต.ค.64



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง

ซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนตุลำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 พฤศจกิำยน 2564

แบบ สขร.1 

41 จดัซ้ือวสัดุบริโภค 16,900.00         16,900.00         วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีนและกำรพมิพ์ ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีนและกำรพมิพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 16,900.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 16,900.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0043

ลว. 7.ต.ค.64

42 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 17,400.00         17,400.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัไบโอจนีีเทค บริษทัไบโอจนีีเทค เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 17,400.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 17,400.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0044

ลว. 8.ต.ค.64

43 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 4,400.00           4,400.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัมำสุ บริษทัมำสุ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 4,400.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 4,400.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0045

ลว. 8.ต.ค.64

44 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 4,800.00           4,800.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัฟำร์มำฮอฟ บริษทัฟำร์มำฮอฟ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 4,800.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 4,800.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0046

ลว. 8.ต.ค.64

45 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 5,400.00           5,400.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัดีเคเอสเอช บริษทัดีเคเอสเอช เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 5,400.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 5,400.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0047

ลว. 8.ต.ค.64

46 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 4,680.00           4,680.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทั พี.เอม็.แอลพลัส บริษทั พี.เอม็.แอลพลัส เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 4,680.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 4,680.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0048

ลว. 8.ต.ค.64

47 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 2,200.00           2,200.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัคอนติเนนเติล-ฟำร์ม บริษทัคอนติเนนเติล-ฟำร์ม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,200.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,200.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0049



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง

ซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนตุลำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 พฤศจกิำยน 2564

แบบ สขร.1 

ลว. 8.ต.ค.64

48 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 334,681.96       334,681.96       วธิเีฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 11 รำยกำร รำคำที่เสนอ 334,681.96 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 334,681.96 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0050

ลว. 8.ต.ค.64

49 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 7,710.00           7,710.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทั ยโูทเปีย้น บริษทั ยโูทเปีย้น เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำที่เสนอ 7,710.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 7,710.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0051

ลว. 8.ต.ค.64

50 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 4,590.00           4,590.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัแมคโคร์ฟำร์แลบ บริษทัแมคโคร์ฟำร์แลบ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 4,590.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 4,590.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0052

ลว. 8.ต.ค.64

51 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 5,050.00           5,050.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัเจริญสุข ฟำร์มำ ซัพพลำย บริษทัเจริญสุข ฟำร์มำ ซัพพลำย เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำที่เสนอ 5,050.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 5,050.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0053

ลว.11.ต.ค.64

52 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 79,632.00         79,632.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัเบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี บริษทัเบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำที่เสนอ 79,632.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 79,632.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0054

ลว.11.ต.ค.64

53 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 2,835.50           2,835.50           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัสหแพทยเ์ภสัช บริษทัสหแพทยเ์ภสัช เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,835.50 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,835.50 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0055

ลว.11.ต.ค.64

54 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 2,740.00           2,740.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัพำตำร์แลบ (2517) บริษทัพำตำร์แลบ (2517) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง

ซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนตุลำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 พฤศจกิำยน 2564

แบบ สขร.1 

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,740.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  2,740.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0056

ลว.11.ต.ค.64

55 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 3,000.00           3,000.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัหำ้งขำยตรำเจด็ดำว บริษทัหำ้งขำยตรำเจด็ดำว เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 3,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0057

ลว.11.ต.ค.64

56 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 42,093.80         42,093.80         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ บริษทัดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำที่เสนอ 42,093.80 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 42,093.80 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0058

ลว.12.ต.ค.64

57 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 2,425.00           2,425.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัแอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล บริษทัแอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ  2,425.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  2,425.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0059

ลว.12.ต.ค.64

58 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 125,670.08       125,670.08       วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัซิลลิค ฟำร์มำ บริษทัซิลลิค ฟำร์มำ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 10 รำยกำร รำคำที่เสนอ  125,670.08 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 125,670.08 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0060

ลว.12.ต.ค.64

59 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 2,000.00           2,000.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัเภสัชกรรม.เค.บี บริษทัเภสัชกรรม.เค.บี เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0061

ลว.12.ต.ค.64

60 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 42,305.00         42,305.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัวี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพ บริษทัวี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ  42,305.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 42,305.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0062

ลว.12.ต.ค.64



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง

ซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนตุลำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 พฤศจกิำยน 2564

แบบ สขร.1 

61 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 1,664.92           1,664.92           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัซิลลิค ฟำร์มำ บริษทัซิลลิค ฟำร์มำ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  1,664.92 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 1,664.92 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0063

ลว.12.ต.ค.64

62 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 9,180.00           9,180.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัโมเดอร์นแมนู บริษทัโมเดอร์นแมนู เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 9,180.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 9,180.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0064

ลว.12.ต.ค.64

63 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 7,000.00           7,000.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษัทแอดวำนซ์ ฟำร์มำซูติคอล แมนเูฟคเจอร่ิง บริษัทแอดวำนซ์ ฟำร์มำซูติคอล แมนูเฟคเจอร่ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  7,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 7,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0065

ลว.12.ต.ค.64

64 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 5,200.00           5,200.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัไบโอวำลิส บริษทัไบโอวำลิส เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  5,200.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  5,200.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0066

ลว.12.ต.ค.64

65 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย ์ 7,925.00           7,925.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัชัยศิริเวชภณัฑ์ บริษทัชัยศิริเวชภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำที่เสนอ  7,925.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  7,925.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0068

ลว.12.ต.ค.64

66 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย ์ 3,120.00           3,120.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัดีซีเอช ออริกำ บริษทัดีซีเอช ออริกำ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,120.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  3,120.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0069

ลว.12.ต.ค.64

67 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย ์ 59,767.76         59,767.76         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัดีเคเอสเอช บริษทัดีเคเอสเอช เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 8 รำยกำร รำคำที่เสนอ  59,767.76 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  59,767.76 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0070



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง

ซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนตุลำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 พฤศจกิำยน 2564

แบบ สขร.1 

ลว.12.ต.ค.64

68 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย ์ 58,670.24         58,670.24         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัโอเร็กซ์เทรดด้ิง บริษทัโอเร็กซ์เทรดด้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 8 รำยกำร รำคำที่เสนอ 58,670.24 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 58,670.24 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0071

ลว.12.ต.ค.64

69 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 13,600.00         13,600.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัไอมอน เมดิแคร์ บริษทัไอมอน เมดิแคร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  13,600.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 13,600.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0072

ลว.12.ต.ค.64

70 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย ์ 16,000.00         16,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัยู.เอม็.เมดิคอล บริษทัยู.เอม็.เมดิคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 16,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 16,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0073

ลว.12.ต.ค.64

71 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย ์ 7,660.00           7,660.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัซิลลิค ฟำร์มำ บริษทัซิลลิค ฟำร์มำ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ  7,660.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 7,660.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0074

ลว.12.ต.ค.64

72 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย ์ 3,560.00           3,560.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัโกร๊ธ ซัพพลำย เมดิคอล บริษทัโกร๊ธ ซัพพลำย เมดิคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  3,560.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  3,560.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0075

ลว.12.ต.ค.64

73 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย ์ 12,500.00         12,500.00         วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนสิฐไชยครุภณัฑ์ ร้ำนสิฐไชยครุภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 12,500.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  12,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0076

ลว.12.ต.ค.64

74 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย ์ 2,850.00           2,850.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัโพสเฮล์ทแคร์ บริษทัโพสเฮล์ทแคร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง

ซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนตุลำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 พฤศจกิำยน 2564

แบบ สขร.1 

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  2,850.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,850.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0077

ลว.12.ต.ค.64

75 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย ์ 3,150.00           3,150.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทั เลอซูน่ำเทรดด้ิง บริษทั เลอซูน่ำเทรดด้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  3,150.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 3,150.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0078

ลว.12.ต.ค.64

76 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย ์ 8,550.00           8,550.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัไทยเพยีวดีไวซ์ บริษทัไทยเพยีวดีไวซ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  8,550.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 8,550.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0079

ลว.12.ต.ค.64

77 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย ์ 26,001.00         26,001.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัโอเร็กซ์เทรดด้ิง บริษทัโอเร็กซ์เทรดด้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ  26,001.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 26,001.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0080

ลว.12.ต.ค.64

78 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 2,250.00           2,250.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทันครชัยศรีรุ่งเรืองกำรพมิพ์ บริษทันครชัยศรีรุ่งเรืองกำรพมิพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,250.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,250.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0081

ลว.12.ต.ค.64

79 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 17,200.00         17,200.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัยู.ลัคกี ้กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น บริษทัยู.ลัคกี ้กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  17,200.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 17,200.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0082

ลว.12.ต.ค.64

80 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย ์ 3,250.00           3,250.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัไอดีเวลล์ บริษทัไอดีเวลล์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  3,250.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 3,250.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0083

ลว.12.ต.ค.64



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง

ซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนตุลำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 พฤศจกิำยน 2564

แบบ สขร.1 

81 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย ์ 7,600.00           7,600.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทั เค.ย.ูพ.ีกรุ๊ป บริษทั เค.ย.ูพ.ีกรุ๊ป เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  7,600.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 7,600.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0084

ลว.12.ต.ค.64

82 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย ์ 11,000.00         11,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัไทยกอ๊ส บริษทัไทยกอ๊ส เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  11,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 11,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0085

ลว.12.ต.ค.64

83 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 6,104.00           6,104.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีนและกำรพมิพ์ ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีนและกำรพมิพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำที่เสนอ  6,104.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 6,104.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0086

ลว.12.ต.ค.64

84 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 3,415.68           3,415.68           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัแอคทีฟ ทีม บริษทัแอคทีฟ ทีม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  3,415.68 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 3,415.68 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0087

ลว.12.ต.ค.64

85 จดัซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 130.00              130.00              วธิเีฉพำะเจำะจง ศูนยบ์ริกำรโลหติแหง่ชำติ ศูนยบ์ริกำรโลหติแหง่ชำติ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  130.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 130.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0088

ลว.12.ต.ค.64

86 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 1,974.00           1,974.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งเรืองสินพำนิช ร้ำนรุ่งเรืองสินพำนิช เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  1,974.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 1,974.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0089

ลว.14.ต.ค.64

87 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 2,568.00           2,568.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนปุ ๊เฟอร์นิเจอร์ ร้ำนปุ ๊เฟอร์นิเจอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  2,568.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,568.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0090



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง

ซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนตุลำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 พฤศจกิำยน 2564

แบบ สขร.1 

ลว.14.ต.ค.64

88 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 1,020.00           1,020.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริชัยศึกษำภณัฑ์ ร้ำนศิริชัยศึกษำภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  1,020.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 1,020.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0091

ลว.14.ต.ค.64

89 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 4,600.00           4,600.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทันครชัยศรีรุ่งเรืองกำรพมิพ์ บริษทันครชัยศรีรุ่งเรืองกำรพมิพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำที่เสนอ 4,600.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 4,600.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0092

ลว.14.ต.ค.64

90 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 1,500.00           1,500.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริชัยศึกษำภณัฑ์ ร้ำนศิริชัยศึกษำภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,500.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 1,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0093

ลว.14.ต.ค.64

91 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 298.00              298.00              วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งเรืองสินพำนิช ร้ำนรุ่งเรืองสินพำนิช เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 298.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 298.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0094

ลว.14.ต.ค.64

92 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 2,640.00           2,640.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริชัยศึกษำภณัฑ์ ร้ำนศิริชัยศึกษำภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ  2,640.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,640.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0095

ลว.14.ต.ค.64

93 จดัซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 34,260.00         34,260.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัไอมอน เมดิแคร์ บริษทัไอมอน เมดิแคร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ  34,260.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 34,260.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0096

ลว.14.ต.ค.64

94 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 1,756.00           1,756.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีนและกำรพมิพ์ ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีนและกำรพมิพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง

ซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนตุลำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 พฤศจกิำยน 2564

แบบ สขร.1 

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ  1,756.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  1,756.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0097

ลว.14.ต.ค.64

95 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 5,100.00           5,100.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีนและกำรพมิพ์ ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีนและกำรพมิพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ  5,100.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 5,100.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0098

ลว.14.ต.ค.64

96 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 6,884.50           6,884.50           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัชัยวฒันำ ออฟฟศิ ซัพพลำย บริษทัชัยวฒันำ ออฟฟศิ ซัพพลำย เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 10 รำยกำร รำคำที่เสนอ  6,884.50 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 6,884.50 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0099

ลว.14.ต.ค.64

97 จดัซ้ือวสัดุไฟฟำ้ 1,956.00           1,956.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัชัยวฒันำ ออฟฟศิ ซัพพลำย บริษทัชัยวฒันำ ออฟฟศิ ซัพพลำย เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ  1,956.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 1,956.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0100

ลว.14.ต.ค.64

98 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 1,200.00           1,200.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัชัยวฒันำ ออฟฟศิ ซัพพลำย บริษทัชัยวฒันำ ออฟฟศิ ซัพพลำย เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  1,200.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   1,200.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0101

ลว.14.ต.ค.64

99 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 26,180.00         26,180.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัดีซีเอช ออริกำ บริษทัดีซีเอช ออริกำ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  26,180.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 26,180.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0102

ลว.14.ต.ค.64

100 จดัซ้ือวสัดุไฟฟำ้ 1,431.42           1,431.42           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยมงคล ฮำร์ดแวร์ ร้ำนชัยมงคล ฮำร์ดแวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 6 รำยกำร รำคำที่เสนอ  1,431.42 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 1,431.42 นฐ0032.301/2.4.5/0103

ลว.14.ต.ค.64



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง

ซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนตุลำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 พฤศจกิำยน 2564

แบบ สขร.1 

101 จดัซ้ือวสัดุบริโภค 7,880.00           7,880.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีนและกำรพมิพ์ ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีนและกำรพมิพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำที่เสนอ  7,880.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 7,880.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0104

ลว.18.ต.ค.64

102 จดัซ้ือวสัดุอืน่ๆ 7,000.00           7,000.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนอทิธค้ิำวสัดุ ร้ำนอทิธค้ิำวสัดุ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  7,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 7,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0105

ลว.18.ต.ค.64

103 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 3,000.00           3,000.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีนและกำรพมิพ์ ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีนและกำรพมิพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  3,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 3,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0106

ลว.18.ต.ค.64

104 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 1,412.40           1,412.40           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ บริษทัดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  1,412.40 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 1,412.40 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0107

ลว.18.ต.ค.64

105 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 2,375.00           2,375.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัยเูมด้ำ บริษทัยเูมด้ำ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,375.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  2,375.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0108

ลว.25.ต.ค.64

106 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 1,800.00           1,800.00           วธิเีฉพำะเจำะจง หำ้งหุน่ส่วนแอล.บ.ีแอส.แลบบอรำตอร่ี หำ้งหุน่ส่วนแอล.บ.ีแอส.แลบบอรำตอร่ี เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  1,800.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 1,800.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0109

ลว.25.ต.ค.64

107 จดัซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 5,190.00           5,190.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัแล็บมำสเตอร์ แอด๊วำนซ์ บริษทัแล็บมำสเตอร์ แอด๊วำนซ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  5,190.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 5,190.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0110



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง

ซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนตุลำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 พฤศจกิำยน 2564

แบบ สขร.1 

ลว.25.ต.ค.64

108 จดัซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 43,072.00         43,072.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทั ไอมอน เมดิแคร์ บริษทั ไอมอน เมดิแคร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 43,072.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 43,072.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0111

ลว.25.ต.ค.64

109 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกำย 7,740.00           7,740.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เค.ซัพพลำย ร้ำนพี.เค.ซัพพลำย เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  7,740.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 7,740.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0112

ลว.25.ต.ค.64

110 จดัซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 8,400.00           8,400.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัเอ.ที.เมดิแคร์ บริษทัเอ.ที.เมดิแคร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ  8,400.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  8,400.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0113

ลว.25.ต.ค.64

111 จดัซ้ือเวชส ำอำง 240.00              240.00              วธิเีฉพำะเจำะจง สถำบนัโรคผิวหนัง สถำบนัโรคผิวหนัง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ  240.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 240.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0114

ลว.25.ต.ค.64

112 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 1,902.00           1,902.00           วธิเีฉพำะเจำะจง สถำบนัโรคผิวหนัง สถำบนัโรคผิวหนัง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 7 รำยกำร รำคำที่เสนอ  1,902.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 1,902.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0115

ลว.26.ต.ค.64

113 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ  (ยำเสพติด) 27,500.00         27,500.00         วธิเีฉพำะเจำะจง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำที่เสนอ  27,500.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 27,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0116

ลว.26.ต.ค.64

114 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 8,825.00           8,825.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัชัยศิริเวชภณัฑ์ บริษทัชัยศิริเวชภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง

ซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนตุลำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 พฤศจกิำยน 2564

แบบ สขร.1 

จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำที่เสนอ 8,825.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 8,825.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0117

ลว.26.ต.ค.64

115 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 2,610.00           2,610.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งเรืองสินพำนิช ร้ำนรุ่งเรืองสินพำนิช เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ  2,610.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  2,610.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0118

ลว.26.ต.ค.64

116 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 840.00              840.00              วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัชัยศิริเวชภณัฑ์ บริษทัชัยศิริเวชภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  840.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 840.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0119

ลว.26.ต.ค.64

117 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 2,004.00           2,004.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัออฟฟศิ เมท(ไทย) บริษทัออฟฟศิ เมท(ไทย) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  2,004.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,004.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0120

ลว.26.ต.ค.64

118 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 800.00              800.00              วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีนและกำรพมิพ์ ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีนและกำรพมิพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 800.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  800.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0121

ลว.26.ต.ค.64

119 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 4,480.00           4,480.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัไซเอนซ์ เมด บริษทัไซเอนซ์ เมด เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  4,480.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 4,480.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0122

ลว.26.ต.ค.64

120 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 4,250.00           4,250.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัเมดดิกำ้ บริษทัเมดดิกำ้ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  4,250.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  4,250.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0123

ลว.26.ต.ค.64



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง

ซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนตุลำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 พฤศจกิำยน 2564

แบบ สขร.1 

121 จดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 9,500.00           9,500.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนบบีเีค ร้ำนบบีเีค เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  9,500.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 9,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0124

ลว.26.ต.ค.64

122 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 2,690.00           2,690.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งเรืองสินพำนิช ร้ำนรุ่งเรืองสินพำนิช เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  2,690.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,690.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0125

ลว.26.ต.ค.64

123 จดัซ้ือครุภณัฑ์กำรแพทย์ 42,800.00         42,800.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทั ไอมอน เมดิแคร์ บริษทั ไอมอน เมดิแคร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  42,800.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 42,800.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0126

ลว.26.ต.ค.64

124 จดัซ้ือครุภณัฑ์กำรแพทย์ 21,000.00         21,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทักรุงเทพ ครุภณัฑ์ เวชภณัฑ์ บริษทักรุงเทพ ครุภณัฑ์ เวชภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  21,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 21,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0127

ลว.26.ต.ค.64

125 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 7,100.00           7,100.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัท็อปเวร์ิดเทรด บริษทัท็อปเวร์ิดเทรด เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ  7,100.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 7,100.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0128

ลว.26.ต.ค.64

126 จดัซ้ือวสัดุไฟฟำ้ 6,800.00           6,800.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนบบีเีค ร้ำนบบีเีค เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  6,800.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   6,800.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0129

ลว.26.ต.ค.64

127 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 7,920.00           7,920.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัรัตนำแอพ็แพเร็ล แคร์ บริษทัรัตนำแอพ็แพเร็ล แคร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  7,920.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  7,920.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0130



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง

ซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนตุลำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 พฤศจกิำยน 2564

แบบ สขร.1 

ลว.26.ต.ค.64

128 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 8,640.00           8,640.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทันีโอ เมดิคอล เทรดด้ิง บริษทันีโอ เมดิคอล เทรดด้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ  8,640.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 8,640.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0131

ลว.26.ต.ค.64

129 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 4,360.00           4,360.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัโกร๊ธ ซัพพลำย เมดิคอล บริษทัโกร๊ธ ซัพพลำย เมดิคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ  4,360.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 4,360.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0132

ลว.26.ต.ค.64

130 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 25,600.00         25,600.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัน ำววิฒัน์กำรช่ำง บริษทัน ำววิฒัน์กำรช่ำง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  25,600.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 25,600.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0133

ลว.26.ต.ค.64

131 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 3,800.00           3,800.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัไทยกอ๊ส บริษทัไทยกอ๊ส เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ  3,800.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 3,800.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0134

ลว.26.ต.ค.64

132 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 14,766.00         14,766.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัดีเคเอสเอช บริษทัดีเคเอสเอช เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  14,766.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 14,766.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0135

ลว.26.ต.ค.64

133 จดัซ้ือวสัดุบริโภค 27,800.00         27,800.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทั ยง่เส็ง ดิสทริบวิเตอร์ บริษทั ยง่เส็ง ดิสทริบวิเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 27,800.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 27,800.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0136

ลว.27.ต.ค.64

134 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 3,920.00           3,920.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัไซเอนซ์ เมด บริษทัไซเอนซ์ เมด เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง

ซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนตุลำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 พฤศจกิำยน 2564

แบบ สขร.1 

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ  3,920.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 3,920.00 บำท ลว.27.ต.ค.64

135 จดัซ้ือครุภณัฑ์กำรแพทย์ 47,500.00         47,500.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัพี.ซี.เมดิคอล มำร์เกต็ต้ิง บริษทัพี.ซี.เมดิคอล มำร์เกต็ต้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ  47,500.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 47,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0138

ลว.27.ต.ค.64

136 จดัซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 28,500.00         28,500.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัเอ.ที.เมดิแคร์ บริษทัเอ.ที.เมดิแคร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  28,500.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 28,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0139

ลว.28.ต.ค.64

137 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 28,980.00         28,980.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัที.แมน.ฟำร์มำซูติคอล บริษทัที.แมน.ฟำร์มำซูติคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 28,980.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  28,980.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0140

ลว.28.ต.ค.64

138 จดัซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 59,400.00         59,400.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัไบโอจนีีเทค บริษทัไบโอจนีีเทค เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  59,400.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 59,400.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0141

ลว.28.ต.ค.64

139 จดัซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 150,000.00       150,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัเอม็พ ีเมดกรุ๊ป บริษทัเอม็พ ีเมดกรุ๊ป เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  150,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 150,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0142

ลว.28.ต.ค.64

140 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 302,368.54       302,368.54       วธิเีฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 15 รำยกำร รำคำที่เสนอ 302,368.54 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  302,368.54 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0143

ลว.28.ต.ค.64



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง

ซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนตุลำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 พฤศจกิำยน 2564

แบบ สขร.1 

141 จดัซ้ือครุภณัฑ์กำรแพทย์ 42,800.00         42,800.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทั ไอมอน เมดิแคร์ บริษทั ไอมอน เมดิแคร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 42,800.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   42,800.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0144

ลว.29.ต.ค.64

142 จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง 745.90              745.90              วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยมงคล ฮำร์ดแวร์ ร้ำนชัยมงคล ฮำร์ดแวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 745.90 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 745.90 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0145

ลว.29.ต.ค.64

143 จดัซ้ือวสัดุไฟฟำ้ 8,027.75           8,027.75           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยมงคล ฮำร์ดแวร์ ร้ำนชัยมงคล ฮำร์ดแวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 8 รำยกำร รำคำที่เสนอ 8,027.75 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  8,027.75 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0146

ลว.29.ต.ค.64

144 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 7,126.80           7,126.80           วธิเีฉพำะเจำะจง โรงงำนเภสัชกรรมทหำร โรงงำนเภสัชกรรมทหำร เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 7,126.80 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  7,126.80 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0147

ลว.29.ต.ค.64

145 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 8,000.00           8,000.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนสิฐไชยครุภณัฑ์ ร้ำนสิฐไชยครุภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 8,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  8,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0148

ลว.29.ต.ค.64

146 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 5,400.00           5,400.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัพลำสติก สโตร์ บริษทัพลำสติก สโตร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 5,400.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 5,400.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0149

ลว.29.ต.ค.64

147 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 6,420.00           6,420.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัดีเคเอสเอช บริษทัดีเคเอสเอช เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 6,420.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  6,420.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0150



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง

ซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนตุลำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 พฤศจกิำยน 2564

แบบ สขร.1 

ลว.29.ต.ค.64

148 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 17,000.00         17,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัเมดด้ิกำ้ บริษทัเมดด้ิกำ้ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 17,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  17,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0151

ลว.29.ต.ค.64

149 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 47,529.40         47,529.40         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัโอเร็กซ์ เทรดด้ิง บริษทัโอเร็กซ์ เทรดด้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 8 รำยกำร รำคำที่เสนอ 47,529.40 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  47,529.40 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0152

ลว.29.ต.ค.64

150 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 8,030.00           8,030.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัชัยศิริเวชภณัฑ์ บริษทัชัยศิริเวชภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำที่เสนอ 8,030.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   8,030.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0153

ลว.29.ต.ค.64

151 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 46,683.80         46,683.80         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัดีเคเอสเอช บริษทัดีเคเอสเอช เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 6 รำยกำร รำคำที่เสนอ 46,683.80 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  46,683.80 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0154

ลว.29.ต.ค.64

152 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 1,675.00           1,675.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีนและกำรพมิพ์ ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีนและกำรพมิพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 8 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,675.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 1,675.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0155

ลว.29.ต.ค.64

153 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกำย 802.50              802.50              วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยมงคล ฮำร์ดแวร์ ร้ำนชัยมงคล ฮำร์ดแวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 802.50 รำคำที่ตกลงซ้ือ  802.50 นฐ0032.301/2.4.5/0156

ลว.29.ต.ค.64

154 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 63,450.00         63,450.00         วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีนและกำรพมิพ์ ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีนและกำรพมิพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง

ซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนตุลำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 พฤศจกิำยน 2564

แบบ สขร.1 

จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำที่เสนอ 63,450.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  63,450.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0157

ลว.29.ต.ค.64

155 จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง 642.00              642.00              วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยมงคล ฮำร์ดแวร์ ร้ำนชัยมงคล ฮำร์ดแวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 642.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 642.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0158

ลว.29.ต.ค.64



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง

ซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนตุลำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 พฤศจกิำยน 2564

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จำ้งเหมำค่ำบริกำรถำ่ยเอกสำร 238,000.00       238,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.สมำร์ทคอม บจก.สมำร์ทคอม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

และเคร่ืองพมิฟ ์ปงีบ 65 รำคำที่เสนอ 238,000.00บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 238,000.00บำท นฐ0032.301/2.4.6/0001

จ ำนวน 1 รำยกำร ลว.1 ต.ค.64

2 จำ้งเหมำบ ำรุงรักษำลิฟท์ 26,750.00         26,750.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ซันยเูอลิเวเตอร์ บจก.ซันยเูอลิเวเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

โดยสำร/ขนของ ปงีบ 65 รำคำที่เสนอ 26,750.00บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 26,750.00บำท นฐ0032.301/2.4.6/0002

จ ำนวน 2 รำยกำร ลว.1 ต.ค.64

3 จำ้งเหมำตรวจเช็คเคร่ืองก ำเนิด 21,400.00         21,400.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.พลิเล่อประเทศไทย บจก.พลิเล่อประเทศไทย เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

ไฟฟำ้รำยป ี2565 รำคำที่เสนอ 21,400.00บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 26,750.00บำท นฐ0032.301/2.4.6/0003

จ ำนวน 1 รำยกำร ลว.1 ต.ค.64

4 จำ้งเหมำก ำจดัขยะติดเชื้อ 199,440.00       199,440.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไอซี ควอลิต้ี ซิสเต็ม บจก.ไอซี ควอลิต้ี ซิสเต็ม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

รพ.นครชัยศรี ปงีบ 65 รำคำที่เสนอ 199,440.00บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 199,440.00บำท นฐ0032.301/2.4.6/0004

จ ำนวน 1 รำยกำร ลว.1 ต.ค.64

5 จำ้งเหมำก ำจดัขยะติดเชื้อ 132,000.00       132,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไอซี ควอลิต้ี ซิสเต็ม บจก.ไอซี ควอลิต้ี ซิสเต็ม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

รพสต. 11 แหง่ รำคำที่เสนอ 132,000.00บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 132,000.00บำท นฐ0032.301/2.4.6/0005

จ ำนวน 1 รำยกำร ลว.1 ต.ค.64

6 จำ้งเหมำค่ำบริกำรอนิเตอร็ 89,880.00         89,880.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เคเอสซี คอมเมอร์เชียล บจก.เคเอสซี คอมเมอร์เชียล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

เน็ตควำมเร็วสูง 12 เดือน รำคำที่เสนอ 89,880.00 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 89,880.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0006

จ ำนวน 1 รำยกำร ลว.1 ต.ค.64

7 จำ้งเหมำบริกำรแลปท ำฟนั 200,000.00       200,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.พ ีซี เด็นตัล แลป บจก.พ ีซี เด็นตัล แลป เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

ปลอม ปงีบ 65 รำคำที่เสนอ 200,000.00 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 200,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0007

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนตุลำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 พฤศจกิำยน 2564

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนตุลำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 พฤศจกิำยน 2564

แบบ สขร.1 

จ ำนวน 1 รำยกำร ลว.1 ต.ค.64

8 จำ้งเหมำท ำฉำกกัน้แบบอะคริ 3,300.00           3,300.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำน เซเวน่ท์ด็อกซ์ ร้ำน เซเวน่ท์ด็อกซ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

ลิกใส รำคำที่เสนอ 3,300.00 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 3,300.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0008

จ ำนวน 2 รำยกำร ลว.1 ต.ค.64

9 จำ้งเหมำซ่อมรถพยำบำล 2,200.00           2,200.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำน โตไดนำโม ร้ำน โตไดนำโม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

ทะเบยีน กท-3894 นฐ รำคำที่เสนอ 2,000.00 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 2,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0009

จ ำนวน 1 รำยกำร ลว.1 ต.ค.64

10 จำ้งเหมำซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 2,500.00           2,500.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ท็อปเวร์ิลเทรด บจก.ท็อปเวร์ิลเทรด เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

เคร่ืองปัน่เลือด ID 5603 รำคำที่เสนอ 2,500.00 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 2,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0010

จ ำนวน 1 รำยกำร ลว.1 ต.ค.64

11 จำ้งเหมำถำ่ยเอกสำรและ 7,792.60           7,792.60           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.นครชัยศรีรุ่งเรืองกำรพมิพ์ บจก.นครชัยศรีรุ่งเรืองกำรพมิพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

ท ำตรำยำง รำคำที่เสนอ 7,792.60บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 7,792.60บำท นฐ0032.301/2.4.6/0011

จ ำนวน 1 รำยกำร ลว.1 ต.ค.64

12 จำ้งเหมำติดต้ังชุดเซ็นเซอร์ 11,200.00         11,200.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.นครยนต์ออโตซำวด์ บจก.นครยนต์ออโตซำวด์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

ถอยหลัง รถตู้พยำบำล 4 คัน รำคำที่เสนอ 11,200.00 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 11,200.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0013

จ ำนวน 1 รำยกำร ลว.5 ต.ค.64

13 จำ้งเหมำถำ่ยเอกสำร 1,280.00           1,280.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.นครชัยศรีรุ่งเรืองกำรพมิพ์ บจก.นครชัยศรีรุ่งเรืองกำรพมิพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,280.00 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 1,280.00บำท นฐ0032.301/2.4.6/0014

ลว.5 ต.ค.64

14 จำ้งเหมำท ำปำ้ยไวนิล 310.00              310.00              วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำน เซเวน่ท์ด็อกซ์ ร้ำน เซเวน่ท์ด็อกซ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนตุลำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 พฤศจกิำยน 2564

แบบ สขร.1 

ประชำสัมพนัธ์ รำคำที่เสนอ 310.00 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 310.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0016

จ ำนวน 2 รำยกำร ลว.7 ต.ค.64

15 จำ้งเหมำบริกำรติดต้ังโปรแกรม 80,250.00         80,250.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ออโต้ไฟล์ท ร้ำน เซเวน่ท์ด็อกซ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

บญัชีส ำเร็จรูป (AutoFight) รำคำที่เสนอ 80,250.00 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 80,250.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0018

จ ำนวน 1 รำยกำร ลว.14 ต.ค.64

16 จำ้งเหมำบริกำรเพิม่จ ำนวน 53,500.00         53,500.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ออโต้ไฟล์ท บจก.ออโต้ไฟล์ท เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

หลักผังบญัชีเปน็ 14 หลัก รำคำที่เสนอ 53,500.00 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 53,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0019

จ ำนวน 1 งำน ลว.14 ต.ค.64

17 จำ้งเหมำถำ่ยเอกสำรและ 14,887.00         14,887.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.นครชัยศรีรุ่งเรืองกำรพมิพ์ บจก.นครชัยศรีรุ่งเรืองกำรพมิพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

ท ำตรำยำง รำคำที่เสนอ 14,887.00 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 14,887.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0020

จ ำนวน 1 งำน ลว.14 ต.ค.64

18 จำ้งเหมำซ่อมระบบ Vacuum 3,000.00           3,000.00           วธิเีฉพำะเจำะจง นำยธำนี  พลูไชย นำยธำนี  พลูไชย เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

แรงดันตกโดยเปล่ียนแลทซ่ิงรีเลย์ รำคำที่เสนอ 3,000 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 3,000 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0021

จ ำนวน 1 งำน ลว.14 ต.ค.64

19 จำ้งเหมำซ่อมรถสแตนเลส 1,240.00           1,240.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.กรุงเทพครุภณัฑ์เวชภณัฑ์ บจก.กรุงเทพครุภณัฑ์เวชภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

เขน็อำหำรผู้ปว่ยที่โรงครัว รำคำที่เสนอ 1,240.00 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 1,240.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0022

จ ำนวน 1 รำยกำร ลว.14 ต.ค.64

20 จำ้งเหมำซ่อมท่อน้ ำใต้ดินแตก 5,000.00           5,000.00           วธิเีฉพำะเจำะจง นำยโชคชัย  บญุฤทธิ์ นำยโชคชัย  บญุฤทธิ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

บริเวณหน้ำตึกบอ่บ ำบดัใหม่ รำคำที่เสนอ 5,000.00 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 5,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0023

จ ำนวน 1 งำน ลว.27 ต.ค.64



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนตุลำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 พฤศจกิำยน 2564

แบบ สขร.1 

21 จำ้งเหมำกัน้หอ้งกระจก หน้ำ 22,000.00         22,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง ออ๊ดกำรช่ำง ออ๊ดกำรช่ำง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

หอ้งพกัพยำบำล ชั้น 4 รำคำที่เสนอ 22,000.00 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 22,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0024

จ ำนวน 1 งำน ลว.29 ต.ค.64

22 จำ้งเหมำท ำทำงขึน้-ลง ส ำหรับ 4,500.00           4,500.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ออ๊ดกำรช่ำง ออ๊ดกำรช่ำง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

รถเขน็ให้บริกำรผู้ป่วย รพ.สนำม รำคำที่เสนอ 4,500.00 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 4,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0025

จ ำนวน 1 งำน ลว.29 ต.ค.64

23 จำ้งเหมำตัดสต๊ิกเกอร์ตรำ 350.00              350.00              วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำน เซเวน่ท์ด็อกซ์ ร้ำน เซเวน่ท์ด็อกซ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

กระทรวงและตรำโรงพยำบำล รำคำที่เสนอ 350.00 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 350.00บำท นฐ0032.301/2.4.6/0026

จ ำนวน 2 รำยกำร ลว.29 ต.ค.64

24 จำ้งเหมำซ่อมแซมบำ้นพกั 139,000.00       139,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง ออ๊ดกำรช่ำง ออ๊ดกำรช่ำง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

ขำ้รำชกำรของ รพ.นครชัยศรี รำคำที่เสนอ 139,000.00 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 139,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0027

จ ำนวน 1 งำน ลว.29 ต.ค.64



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนตุลำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 พฤศจกิำยน 2564

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ือวสัดุบริโภค (อำหำรสด) 210,000.00       210,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำยนฤพล เอกเผ่ำพนัธุ์ นำยนฤพล เอกเผ่ำพนัธุ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 210,000.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 210,000.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0159

ลว.1 พ.ย. 64

2 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 17,400.00         17,400.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัไบโอจนีีเทค บริษทัไบโอจนีีเทค เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 17,400.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ17,400.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0160

ลว.1 พ.ย. 64

3 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 6,010.00           6,010.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัที.แมน.ฟำร์มำ บริษทัที.แมน.ฟำร์มำ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 6,010.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 6,010.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0161

ลว.1 พ.ย. 64

4 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 8,324.60           8,324.60           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทับี.เอล็.เอช.เทร็ดด้ิง บริษทับี.เอล็.เอช.เทร็ดด้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซ้ือ นฐ0032.301/2.4.5/0162

ลว.1 พ.ย. 64

5 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 12,300.00         12,300.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัมำสุ บริษทัมำสุ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 12,300.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 12,300.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0163

ลว.1 พ.ย. 64

6 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 11,570.00         11,570.00         วธิเีฉพำะเจำะจง หำ้งหุน่ส่วนจ ำกดัภญิโญฟำร์มำซี หำ้งหุน่ส่วนจ ำกดัภญิโญฟำร์มำซี เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 11,570.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  11,570.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0164

ลว.1 พ.ย. 64

7 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 78,000.00         78,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไบโอวำลิส บจก.ไบโอวำลิส เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 78,000.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 78,000.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0165

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 

ลว. 1 พ.ย.64

8 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 10,380.00         10,380.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โมเดอร์นแมนู บจก.โมเดอร์นแมนู เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 10,380.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 10,380.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0166

ลว. 1 พ.ย.64

9 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 89,960.00         89,960.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง บจก.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 8 รำยกำร รำคำที่เสนอ 89,960.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 89,960.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0167

ลว. 1 พ.ย.64

10 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 152,145.44       152,145.44       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ซิลลิคฟำร์มำ บจก.ซิลลิคฟำร์มำ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำที่เสนอ  152,145.44 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 152,145.44 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0168

ลว. 1 พ.ย.64

11 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 75,150.00         75,150.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บมจ.ชุมชนเภสัชกรรม บมจ.ชุมชนเภสัชกรรม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 75,150.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 75,150.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0169

ลว. 1 พ.ย.64

12 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 63,140.00         63,140.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี บจก.เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำที่เสนอ 63,140.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  63,140.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0170

ลว. 1 พ.ย.64

13 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 9,580.00           9,580.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เจริญสุข ฟำร์มำ ซัพพลำย บจก.เจริญสุข ฟำร์มำ ซัพพลำย เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำที่เสนอ  9,580.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  9,580.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0171

ลว. 1 พ.ย.64

14 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 25,787.00         25,787.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 25,787.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 25,787.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0172

ลว. 1 พ.ย.64

15 จดัซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 268,992.00       268,992.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไอมอนเมดิแคร์ บจก.ไอมอนเมดิแคร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 268,992.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  268,992.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0173

ลว. 1 พ.ย.64

16 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 1,926.00           1,926.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนปุเ๊ฟอร์นิเจอร์ ร้ำนปุเ๊ฟอร์นิเจอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,926.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 1,926.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0174

ลว. 1 พ.ย.64

17 จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง 3,719.10           3,719.10           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยมงคลฮำร์ดแวร์ ร้ำนชัยมงคลฮำร์ดแวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,719.10บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  3,719.10บำท นฐ0032.301/2.4.5/00175

ลว. 1 พ.ย.64

18 จดัซ้ือวสัดุอืน่ๆ 1,920.00           1,920.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยมงคลฮำร์ดแวร์ ร้ำนชัยมงคลฮำร์ดแวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,920.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 1,920.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0176

ลว. 1 พ.ย.64

19 จดัซ้ือวสัดุไฟฟำ้ 1,950.00           1,950.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยมงคลฮำร์ดแวร์ ร้ำนชัยมงคลฮำร์ดแวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,950.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  1,950.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0177

ลว. 1 พ.ย.64

20 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 385.20              385.20              วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยมงคลฮำร์ดแวร์ ร้ำนชัยมงคลฮำร์ดแวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 385,20บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 385,20บำท นฐ0032.301/2.4.5/0178

ลว. 1 พ.ย.64



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 

21 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 2,430.00           2,430.00           วธิเีฉพำะเจำะจง หสน.โรงงำนเภสัชกรรมพอนด์เมดิคอล หสน.โรงงำนเภสัชกรรมพอนด์เมดิคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,430.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  2,430.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0179

ลว. 1 พ.ย.64

22 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 9,400.00           9,400.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอสพเีอส เมดิคอล บจก.เอสพเีอส เมดิคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 9,400.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 9,400.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0180

ลว. 1 พ.ย.64

23 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 3,840.00           3,840.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ซีฟำม บจก.ซีฟำม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,840.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 3,840.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0181

ลว. 1 พ.ย.64

24 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 4,710.00           4,710.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แอตแลนติค ฟำร์มำซูติคิล บจก.แอตแลนติค ฟำร์มำซูติคิล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 4,710.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 4,710.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0182

ลว. 1 พ.ย.64

25 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 7,200.00           7,200.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.พำตำร์แลบ(2517) บจก.พำตำร์แลบ(2517) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 7,200.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 7,200.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0183

ลว. 1 พ.ย.64

26 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 9,500.00           9,500.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ยโูทเปีย้น บจก.ยโูทเปีย้น เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  9,500.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 9,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0184

ลว. 1 พ.ย.64

27 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 10,820.00         10,820.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ว.ีแอนด.ว.ีกรุงเทพฯ บจก.ว.ีแอนด.ว.ีกรุงเทพฯ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 10,820.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 10,820.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0185



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 

ลว. 1 พ.ย.64

28 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 2,845.44           2,845.44           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แสงไทยเมดิอคล บจก.แสงไทยเมดิอคล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  2,845.44 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,845.44 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0186

ลว. 1 พ.ย.64

29 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 13,440.00         13,440.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ยเูนียนเมดดิคอล(ประเทศไทย) บจก.ยเูนียนเมดดิคอล(ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 13,440.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 13,440.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0187

ลว. 1 พ.ย.64

30 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 5,632.00           5,632.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ที เอน็พ ีเฮลท์แคร์ บจก.ที เอน็พ ีเฮลท์แคร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 5,632.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 5,632.00 บำ นฐ0032.301/2.4.5/0188

ลว. 1 พ.ย.64

31 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 33,160.00         33,160.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ที.โอ.เคมิคอลส์(1979) บจก.ที.โอ.เคมิคอลส์(1979) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 33,160.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 33,160.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0189

ลว. 1 พ.ย.64

32 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 6,634.00           6,634.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.พรอสฟำร์มำ บจก.พรอสฟำร์มำ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 6,634.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 6,634.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0190

ลว. 1 พ.ย.64

33 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 31,083.50         31,083.50         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 31,083.50 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 31,083.50 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0191

ลว. 1 พ.ย.64

34 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 3,223.00           3,223.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.พรีเมด ฟำร์มำพลัส บจก.พรีเมด ฟำร์มำพลัส เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,223.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 3,223.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0192

ลว. 1 พ.ย.64

35 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 10,618.68         10,618.68         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 10,618.68 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 10,618.68 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0193

ลว. 1 พ.ย.64

36 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 3,420.00           3,420.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไทยเพยีวดีไวซ์ บจก.ไทยเพยีวดีไวซ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,420.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 3,420.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0195

ลว. 2 พ.ย.64

37 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 3,330.00           3,330.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โกร๊ธซัพพลำย เมดิคอล บจก.โกร๊ธซัพพลำย เมดิคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,330.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 3,330.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0196

ลว. 2 พ.ย.64

38 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 10,300.00         10,300.00         วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.วอีำร์ซัพพอร์ต หจก.วอีำร์ซัพพอร์ต เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 10,300.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 10,300.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0197

ลว. 2 พ.ย.64

39 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 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 นฐ0032.301/2.4.5/0198

ลว. 2 พ.ย.64

40 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 16,000.00         16,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ย.ูเอม็ เมดิคอล บจก.ย.ูเอม็ เมดิคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  16,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  16,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0199

ลว. 2 พ.ย.64



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 

41 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 2,200.00           2,200.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไบโฮแอคทีฟ อนิเตอร์ บจก.ไบโฮแอคทีฟ อนิเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,200.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  2,200.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0200

ลว. 2 พ.ย.64

42 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 4,365.50           4,365.50           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ชัยวฒันำ ออฟฟศิ บจก.ชัยวฒันำ ออฟฟศิ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 6 รำยกำร รำคำที่เสนอ  4,365.50 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 4,365.50 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0201

ลว. 2 พ.ย.64

43 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 47,000.00         47,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ที.ซี.เอม็ อนิเตอร์เทรด หจก.ที.ซี.เอม็ อนิเตอร์เทรด เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 47,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 47,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0202

ลว. 2 พ.ย.64

44 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 2,100.00           2,100.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนเอน็ซี ซัพพลำย ร้ำนเอน็ซี ซัพพลำย เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,100.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,100.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0203

ลว. 2 พ.ย.64

45 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 5,270.00           5,270.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำที่เสนอ 5,270.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 5,270.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0204

ลว. 2 พ.ย.64

46 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 672.00              672.00              วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริชัยศึกษำภณัฑ์ ร้ำนศิริชัยศึกษำภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 672.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 672.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0205

ลว. 2 พ.ย.64

47 จดัซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 76,760.00         76,760.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไอมอน เมดิแคร์ บจก.ไอมอน เมดิแคร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 76,760.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 76,760.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0206



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 

ลว. 2 พ.ย.64

48 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ (เคร่ืองส ำอำง) 13,158.86         13,158.86         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ซิลลิคฟำร์มำ บจก.ซิลลิคฟำร์มำ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 13,158.86 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 13,158.86 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0207

ลว. 3 พ.ย.64

49 จดัซ้ือวสัดุบริโภค 18,530.00         18,530.00         วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 11 รำยกำร รำคำที่เสนอ 18,530.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 18,530.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0209

ลว. 3 พ.ย.64

50 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 38,682.00         38,682.00         วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 23 รำยกำร รำคำที่เสนอ 38,682.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  38,682.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0211

ลว. 4 พ.ย.64

51 จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง 267.50              267.50              วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยมงคลฮำร์ดแวร์ ร้ำนชัยมงคลฮำร์ดแวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  267.50 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 267.50 บำท นฐ0032.301/2.4.5/00212

ลว. 4 พ.ย.64

52 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ (เคร่ืองส ำอำง) 21,060.00         21,060.00         วธิเีฉพำะเจำะจง สถำบนัโรคผิวหนัง สถำบนัโรคผิวหนัง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 18 รำยกำร รำคำที่เสนอ 21,060.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 21,060.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0213

ลว. 5 พ.ย.64

53 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 2,234.40           2,234.40           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แสงไทยเมดิอคล บจก.แสงไทยเมดิอคล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,234.40 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,234.40 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0214

ลว.51 พ.ย.64

54 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 4,260.00           4,260.00           วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 4,260.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 4,260.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0215

ลว. 5 พ.ย.64

55 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 9,280.00           9,280.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ที เอน็พ ีเฮลท์แคร์ บจก.ที เอน็พ ีเฮลท์แคร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ  9,280.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 9,280.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0216

ลว. 5 พ.ย.64

56 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 3,323.00           3,323.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.พรีเมด ฟำร์มำพลัส บจก.พรีเมด ฟำร์มำพลัส เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  3,323.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 3,323.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0217

ลว. 5 พ.ย.64

57 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 21,600.00         21,600.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอเชี่ยนยเูนียนแล็บบอเรตอร่ี บจก.เอเชี่ยนยเูนียนแล็บบอเรตอร่ี เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 21,600.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  21,600.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0218

ลว. 5 พ.ย.64

58 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 1,680.00           1,680.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,680.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 1,680.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0219

ลว. 5 พ.ย.64

59 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกำย 3,500.00           3,500.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,500.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 3,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0220

ลว. 5 พ.ย.64

60 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 1,650.00           1,650.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนบบีเีค ร้ำนบบีเีค เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,650.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 1,650.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0221

ลว. 5 พ.ย.64



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 

61 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 2,400.00           2,400.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริชัยศึกษำภณัฑ์ ร้ำนศิริชัยศึกษำภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,400.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,400.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0222

ลว. 5 พ.ย.64

62 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 1,500.00           1,500.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริชัยศึกษำภณัฑ์ ร้ำนศิริชัยศึกษำภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,500.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 1,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0223

ลว. 5 พ.ย.64

63 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 2,889.00           2,889.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,889.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,889.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0225

ลว. 8 พ.ย.64

64 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 11,352.00         11,352.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แอคทีฟ ทีม บจก.แอคทีฟ ทีม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 11,352.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 11,352.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0227

ลว. 9 พ.ย.64

65 จดัซ้ือวสัดุอืน่ๆ 1,800.00           1,800.00           วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.วอีำร์ซัพพอร์ต หจก.วอีำร์ซัพพอร์ต เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,800.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 1,800.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0228

ลว. 9 พ.ย.64

66 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 237.00              237.00              วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริชัยศึกษำภณัฑ์ ร้ำนศิริชัยศึกษำภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 237.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 237.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0229

ลว. 9 พ.ย.64

67 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 840.00              840.00              วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 840.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 840.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0230



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 

ลว. 9 พ.ย.64

68 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 4,815.00           4,815.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โอเร็กซ เทรดด้ิง บจก.โอเร็กซ เทรดด้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 4,815.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 4,815.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0232

ลว. 10 พ.ย.64

69 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 29,500.00         29,500.00         วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนบบีเีค ร้ำนบบีเีค เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 29,500.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 29,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0233

ลว. 10 พ.ย.64

70 จดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 29,900.00         29,900.00         วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนบบีเีค ร้ำนบบีเีค เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 29,900.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 29,900.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0234

ลว. 10 พ.ย.64

71 จดัซ้ือวสัดุอืน่ๆ 1,605.00           1,605.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยมงคลฮำร์ดแวร์ ร้ำนชัยมงคลฮำร์ดแวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,605.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 1,605.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0236

ลว. 11 พ.ย.64

72 จดัซ้ือวสัดุไฟฟำ้ 7,062.00           7,062.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยมงคลฮำร์ดแวร์ ร้ำนชัยมงคลฮำร์ดแวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 7,062.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 7,062.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0237

ลว. 11 พ.ย.64

73 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 5,300.00           5,300.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ซีลเลอร์เมดิคอล บจก.ซีลเลอร์เมดิคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 5,300.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 5,300.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0238

ลว. 15 พ.ย.64

74 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 3,310.00           3,310.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนสิฐไชยครุภณัฑ์ ร้ำนสิฐไชยครุภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ  3,310.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 3,310.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0239

ลว. 15 พ.ย.64

75 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 6,493.40           6,493.40           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ซิลลิคฟำร์มำ บจก.ซิลลิคฟำร์มำ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 6,493.40 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 6,493.40 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0240

ลว. 15 พ.ย.64

76 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 15,632.80         15,632.80         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โอเร็กซ เทรดด้ิง บจก.โอเร็กซ เทรดด้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำที่เสนอ 15,632.80 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 15,632.80 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0241

ลว. 15 พ.ย.64

77 จดัซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 13,500.00         13,500.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.วำยดี ไดซ์นอสติคส์(ประเทศไทย) บจก.วำยดี ไดซ์นอสติคส์(ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 13,500.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 13,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0242

ลว. 15 พ.ย.64

78 จดัซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 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 นฐ0032.301/2.4.5/0243

ลว. 15 พ.ย.64

79 จดัซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 3,750.00           3,750.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เค.ย.ูพ.ีกรุ๊ป บจก.เค.ย.ูพ.ีกรุ๊ป เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,750.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 3,750.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0244

ลว. 15 พ.ย.64

80 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 750.00              750.00              วธิเีฉพำะเจำะจง ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 750.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 750.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0245

ลว. 15 พ.ย.64



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 

81 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 26,750.00         26,750.00         วธิเีฉพำะเจำะจง ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 26,750.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  26,750.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0246

ลว. 15 พ.ย.64

82 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 18,500.00         18,500.00         วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ภำสิน หจก.ภำสิน เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 18,500.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 18,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0248

ลว. 16 พ.ย.64

83 จดัซ้ือวสัดุส 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 นฐ0032.301/2.4.5/0249

ลว. 16 พ.ย.64

84 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 17,200.00         17,200.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ยลัูคกี ้กรุ๊ป บจก.ยลัูคกี ้กรุ๊ป เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 17,200.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  17,200.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0250

ลว. 16 พ.ย.64

85 จดัซ้ือวสัดุไฟฟำ้ 1,164.00           1,164.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ชัยวฒันำ ออฟฟศิ บจก.ชัยวฒันำ ออฟฟศิ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,164.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 1,164.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0251

ลว. 16 พ.ย.64

86 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 1,200.00           1,200.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ชัยวฒันำ ออฟฟศิ บจก.ชัยวฒันำ ออฟฟศิ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  1,200.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 1,200.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0252

ลว. 16 พ.ย.64

87 จดัซ้ือวสัดุไฟฟำ้ 2,590.00           2,590.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,590.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,590.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0253



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 

ลว. 16 พ.ย.64

88 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 8,900.00           8,900.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนบบีเีค ร้ำนบบีเีค เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 8,900.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 8,900.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0254

ลว. 16 พ.ย.64

89 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 7,800.00           7,800.00           วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ที.ซี.เอม็ อนิเตอร์เทรด หจก.ที.ซี.เอม็ อนิเตอร์เทรด เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 7,800.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 7,800.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0255

ลว. 16 พ.ย.64

90 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 3,415.68           3,415.68           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แอคทีฟ ทีม บจก.แอคทีฟ ทีม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,415.68 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 3,415.68 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0256

ลว. 16 พ.ย.64

91 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 2,150.00           2,150.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.พลำสติกสโตร์ บจก.พลำสติกสโตร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,150.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,150.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0257

ลว. 16 พ.ย.64

92 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 5,500.00           5,500.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนเอน็ซี ซัพพลำย ร้ำนเอน็ซี ซัพพลำย เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 5,500.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 5,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0258

ลว. 16 พ.ย.64

93 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 2,401.00           2,401.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ชัยวฒันำ ออฟฟศิ บจก.ชัยวฒันำ ออฟฟศิ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,401.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,401.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0259

ลว. 16 พ.ย.64

94 จดัซ้ือวสัดุไฟฟำ้ 1,450.00           1,450.00           วธิเีฉพำะเจำะจง พนมอตุสำหกรรม พนมอตุสำหกรรม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,450.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 1,450.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0260

ลว. 16 พ.ย.64

95 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 1,851.10           1,851.10           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,851.10 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 1,851.10 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0261

ลว. 16 พ.ย.64

96 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 6,210.00           6,210.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ที.แมน ฟำร์มำซูติคอล บจก.ที.แมน ฟำร์มำซูติคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 6,210.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 6,210.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0262

ลว. 16 พ.ย.64

97 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 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 นฐ0032.301/2.4.5/0263

ลว. 16 พ.ย.64

98 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 25,795.56         25,795.56         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำที่เสนอ 25,795.56 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 25,795.56 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0264

ลว. 16 พ.ย.64

99 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 1,600.00           1,600.00           วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.วอีำร์ซัพพอร์ต หจก.วอีำร์ซัพพอร์ต เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,600.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 1,600.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0265

ลว. 16 พ.ย.64

100 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 14,250.00         14,250.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไทยเพยีวดีไวซ์ บจก.ไทยเพยีวดีไวซ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 14,250.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 14,250.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0266

ลว. 16 พ.ย.64



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 

101 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 24,850.00         24,850.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัออฟฟศิ เมท(ไทย) บริษทัออฟฟศิ เมท(ไทย) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 24,850.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 24,850.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0267

ลว.16 พ.ย. 64

102 จดัซ้ือวสัดุไฟฟำ้ 2,675.00           2,675.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยมงคล ฮำร์ดแวร์ ร้ำนชัยมงคล ฮำร์ดแวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,675.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,675.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0269

ลว.17 พ.ย. 64

103 จดัซ้ือวสัดุไฟฟำ้ 3,200.00           3,200.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัยลัูคกี ้กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น บริษทัยลัูคกี ้กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,200.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  3,200.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0270

ลว.17 พ.ย. 64

104 จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง 877.40              877.40              วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยมงคล ฮำร์ดแวร์ ร้ำนชัยมงคล ฮำร์ดแวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซ้ือ นฐ0032.301/2.4.5/0271

ลว.17 พ.ย. 64

105 จดัซ้ือวสัดุอืน่ๆ 3,012.05           3,012.05           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยมงคล ฮำร์ดแวร์ ร้ำนชัยมงคล ฮำร์ดแวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,012.05 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 3,012.05 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0272

ลว.17 พ.ย. 64

106 จดัซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 370,793.20       370,793.20       วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทั ไอมอน เมดิแคร์ บริษทั ไอมอน เมดิแคร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 8 รำยกำร รำคำที่เสนอ 370,793.20 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 370,793.20 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0273

ลว.18 พ.ย. 64

107 จดัซ้ือวสัดุไฟฟำ้ 2,060.00           2,060.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนบบีเีค ร้ำนบบีเีค เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,060.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,060.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0275



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 

ลว.19 พ.ย. 65

108 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 3,250.00           3,250.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทั ไอดีเวลล์ บริษทั ไอดีเวลล์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,250.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  3,250.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0276

ลว.19 พ.ย. 65

109 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 6,750.00           6,750.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ส ำนักคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ส ำนักคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 6,750.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 6,750.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0277

ลว.23 พ.ย. 65

110 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 640.00              640.00              วธิเีฉพำะเจำะจง ส ำนักคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ส ำนักคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซ้ือ นฐ0032.301/2.4.5/0278

ลว.23 พ.ย. 65

111 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 39,680.00         39,680.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัวี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพ บริษทัวี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 39,680.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 39,680.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0279

ลว.23 พ.ย. 65

112 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 380.00              380.00              วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัเค.ย.ูพ.ีกรุ๊ป บริษทัเค.ย.ูพ.ีกรุ๊ป เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 380.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 380.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0280

ลว.23 พ.ย. 65

113 จดัซ้ือวสัดุอืน่ๆ 2,000.00           2,000.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัเค.ย.ูพ.ีกรุ๊ป บริษทัเค.ย.ูพ.ีกรุ๊ป เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 6 รำยกำร รำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซ้ือ นฐ0032.301/2.4.5/0281

ลว.23 พ.ย. 65

114 จัดซ้ือแก๊สทำงกำรแพทย์ (ไนโตรเจนเหลว) 2,407.50           2,407.50           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษัทไทยอินเตอร์แกส๊ แอนด์ เคมิคัล ซัพพลำย บริษทัไทยอินเตอร์แก๊ส แอนด์ เคมิคัล ซัพพลำย เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,407.50 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,407.50 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0282

ลว.23 พ.ย. 65

115 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย ์ 11,900.00         11,900.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัดีซีเอช ออริกำ บริษทัดีซีเอช ออริกำ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 11,900.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 11,900.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0283

ลว.23 พ.ย. 65

116 จดัซ้ือวสัดุไฟฟำ้ 2,236.30           2,236.30           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยมงคล ฮำร์ดแวร์ ร้ำนชัยมงคล ฮำร์ดแวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,236.30 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,236.30 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0284

ลว.23 พ.ย. 65

117 จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง 1,807.20           1,807.20           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยมงคล ฮำร์ดแวร์ ร้ำนชัยมงคล ฮำร์ดแวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,807.20 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  1,807.20 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0285

ลว.23 พ.ย. 65

118 จดัซ้ือวสัดุไฟฟำ้ 5,420.00           5,420.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัยลัูคกี ้กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น บริษทัยลัูคกี ้กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 5,420.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 5,420.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0286

ลว.23 พ.ย. 65

119 จดัซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 160,000.00       160,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัเซนต์เมด บริษทัเซนต์เมด เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 160,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 160,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0287

ลว.26 พ.ย. 65

120 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 219,698.05       219,698.05       วธิเีฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 22 รำยกำร รำคำที่เสนอ 219,698.05 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 219,698.05 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0288

ลว.30 พ.ย. 65



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 

121 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 51,640.00         51,640.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัเบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิเสตร้ี บริษทัเบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิเสตร้ี เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำที่เสนอ 51,640.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 51,640.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0289

ลว.30 พ.ย. 65

122 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 124,000.00       124,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัเซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง บริษทัเซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 7 รำยกำร รำคำที่เสนอ 124,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  124,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0290

ลว.30 พ.ย. 65

123 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 2,000.00           2,000.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัโปลิฟำร์ม บริษทัโปลิฟำร์ม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0291

ลว.30 พ.ย. 65

124 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 2,610.00           2,610.00           วธิเีฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนแอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี หำ้งหุน้ส่วนแอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,610.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  2,610.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0292

ลว.30 พ.ย. 65

125 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 72,750.00         72,750.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัชุมชนเภสัชกรรม บริษทัชุมชนเภสัชกรรม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำที่เสนอ 72,750.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  72,750.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0293

ลว.30 พ.ย. 65

126 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 11,600.00         11,600.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัไบโอจนีีเทค บริษทัไบโอจนีีเทค เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 11,600.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 11,600.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0294

ลว.30 พ.ย. 65

127 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 2,228.00           2,228.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัแอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล บริษทัแอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,228.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,228.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0295



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 

ลว.30 พ.ย. 65

128 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 8,592.00           8,592.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัแสงไทยเมดิคอล บริษทัแสงไทยเมดิคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 8,592.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 8,592.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0296

ลว.30 พ.ย. 65

129 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 3,400.00           3,400.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอ.เอน็.บ.ีลำบอรำตอร่ี(อ ำนวยเภสัช) บจก.เอ.เอน็.บ.ีลำบอรำตอร่ี(อ ำนวยเภสัช) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,400.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 3,400.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0297

ลว. 30 พ.ย.64

130 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 2,600.00           2,600.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แมคโครฟำร์แลบ บจก.แมคโครฟำร์แลบ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,600.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,600.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0298

ลว. 30 พ.ย.64

131 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 3,900.00           3,900.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอสพเีอส เมดิคอล บจก.เอสพเีอส เมดิคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,900.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 3,900.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/299

ลว. 30 พ.ย.64

132 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 22,929.00         22,929.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 22,929.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 22,929.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0300

ลว. 30 พ.ย.64

133 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 13,310.00         13,310.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ชัยศิริเวชภณัฑ์ บจก.ชัยศิริเวชภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 9 รำยกำร รำคำที่เสนอ 13,310.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 13,310.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0301

ลว. 30 พ.ย.64

134 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 12,878.00         12,878.00         วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.วอีำร์ซัพพอร์ต หจก.วอีำร์ซัพพอร์ต เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 

จ ำนวน 9 รำยกำร รำคำที่เสนอ 12,875.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 12,875.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0302

ลว. 30 พ.ย.64

135 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 53,652.24         53,652.24         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โอเร็กซ เทรดด้ิง บจก.โอเร็กซ เทรดด้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 11 รำยกำร รำคำที่เสนอ 53,652.24 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 53,652.24 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0303

ลว. 30 พ.ย.64

136 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 2,568.00           2,568.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ซิลลิคฟำร์มำ บจก.ซิลลิคฟำร์มำ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,568.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,568.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0304

ลว. 30 พ.ย.64

137 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 27,606.00         27,606.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 27,606.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 27,606.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0305

ลว. 30 พ.ย.64

138 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 3,900.00           3,900.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนสิฐไชยครุภณัฑ์ ร้ำนสิฐไชยครุภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,900.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 3,900.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0306

ลว. 30 พ.ย.64

139 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 4,190.00           4,190.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โกร๊ธซัพพลำย เมดิคอล บจก.โกร๊ธซัพพลำย เมดิคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 4,190.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 4,190.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0307

ลว. 30 พ.ย.64

140



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จำ้งเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำ 35,845.00         35,845.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เคเอสเอสเอลิเวเตอร์ บจก.เคเอสเอสเอลิเวเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

และซ่อมแซมลิฟท์ รำยป ี65 รำคำที่เสนอ 35,845.00 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 35,845.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0028

จ ำนวน 1 งำน ลว.1 พ.ย.64

2 จำ้งเหมำบริกำรตรวจเช็คและ 45,000.00         45,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.น ำววิฒัน์กำรช่ำง บจก.น ำววิฒัน์กำรช่ำง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

บ ำรุงรักษำเคร่ืองนึ่งฆำ่เชื้อ ป6ี5 รำคำที่เสนอ 45,000.00 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 45,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0029

จ ำนวน 1 งำน ลว.1 พ.ย.64

3 จำ้งเหมำตัดสต๊ิกเกอร์ฉลำกยำ 29,421.50         29,421.50         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.นครชัยศรีรุ่งเรืองกำรพมิ์ บจก.นครชัยศรีรุ่งเรืองกำรพมิ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

และท ำตรำยำงหมึกในตัว รำคำที่เสนอ 29,421.50บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 29,421.50 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0030

จ ำนวน 1 งำน ลว.1 พ.ย.64

4 จำ้งเหมำถำ่ยเอกสำร 409.60              409.60              วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.นครชัยศรีรุ่งเรืองกำรพมิ์ บจก.นครชัยศรีรุ่งเรืองกำรพมิ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 409.60 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 409.60 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0032

ลว.5 พ.ย.64

5 จำ้งเหมำต่อเติมหอ้งปฏบิติักำร 99,000.00         99,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เกรียงยทุธเอน็จเินียร่ิง บจก.เกรียงยทุธเอน็จเินียร่ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

เทคนิคกำรแพทย์ รำคำที่เสนอ 99,000.00 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 99,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0033

จ ำนวน 1 งำน ลว.5 พ.ย.64

6 จำ้งเหมำท ำแผงกัน้น้ ำบริเวณ 4,000.00           4,000.00           วธิเีฉพำะเจำะจง นำยส ำรำญ โพธิห์รัิญ นำยส ำรำญ โพธิห์รัิญ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

หอ้งเกบ็เวชระเบยีน รำคำที่เสนอ 4,000.00บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 4,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0035

จ ำนวน 1 งำน ลว.9 พ.ย.64

7 จำ้งเหมำซ่อมลิฟท์โดยสำรโดย 5,885.00           5,885.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ซันย ูเอลลิเวเตอร์ บจก.ซันย ูเอลลิเวเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

กำรเปล่ียนบอร์ดใหม่ (ซันยู) รำคำที่เสนอ 5,885.00 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 5,885.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0036

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่  3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่  3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 

จ ำนวน 1 งำน ลว.9 พ.ย.64

8 จำ้งเหมำท ำควำมสะอำด 3,000.00           3,000.00           วธิเีฉพำะเจำะจง นำยณัฐพงษ ์ หนิทอง นำยณัฐพงษ ์ หนิทอง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

ระเบยีงตึกอบุติัเหตุ ชั้น 2 รำคำที่เสนอ 3,000.00 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 3,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0038

จ ำนวน 1 งำน ลว.12 พ.ย.64

9 จำ้งเหมำท ำฉำกกัน้อะคริลิค 541.00              541.00              วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.สยำมวคิเกอร์ บจก.สยำมวคิเกอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

เคร่ืองตรวจตำ ที่OPD รำคำที่เสนอ 541.00 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 541.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0039

จ ำนวน 1 รำยกำร ลว.12 พ.ย.64

10 จำ้งเหมำค่ำบริกำร BMS- 19,855.00         19,855.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.บำงกอก เมดิคอล ซอต์ฟแวร์ บจก.บำงกอก เมดิคอล ซอต์ฟแวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

Hosxp รำยป ี65 รำคำที่เสนอ 19,885.00 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 19,885.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0040

จ ำนวน 1 รำยกำร ลว.19 พ.ย.64

11 จำ้งเหมำถำ่ยเอกสำร 1,622.40           1,622.40           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.นครชัยศรีรุ่งเรืองกำรพมิ์ บจก.นครชัยศรีรุ่งเรืองกำรพมิ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

และท ำตรำยำง รำคำที่เสนอ 1,622.40 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 1,622.40 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0041

จ ำนวน 3 รำยกำร ลว.19 พ.ย.64

12 จำ้งเหมำซ่อมเคร่ืองนึ่งฆำ่เชื้อ 13,332.20         13,332.20         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.น ำววิฒัน์กำรช่ำง บจก.น ำววิฒัน์กำรช่ำง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

จลิุนทรียด้์วยไอน้ ำอตัโนมติั 700ล. รำคำที่เสนอ 13,332.20 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 13,332.20 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0042

จ ำนวน 1 รำยกำร ลว.19 พ.ย.64

13 จำ้งเหมำซ่อมพยำบำล 2,200.00           2,200.00           วธิเีฉพำะเจำะจง เอม็ เค ออโต้คำร์ เอม็ เค ออโต้คำร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

ทะเบยีน กท-6894 นฐ. รำคำที่เสนอ 2,200.00 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 2,200.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0044

จ ำนวน 1 รำยกำร ลว.25 พ.ย.64

14 จำ้งเหมำถำ่ยเอกสำร 215.00              215.00              วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.นครชัยศรีรุ่งเรืองกำรพมิ์ บจก.นครชัยศรีรุ่งเรืองกำรพมิ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่  3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 215.00 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 215.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0045

ลว.25 พ.ย.64

                                                                                                                               



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่  3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่  3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่  3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่  3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่  3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่  3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่  3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่  3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่  3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่  3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่  3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่  3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่  3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่  3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่  3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่  3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่  3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่  3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 ใบส่ังซ้ือวสัดุบริโภค 204,600.00       204,600.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โมเดอร์แมนู นำยนฤพล  เอกเผ่ำพนัธุ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 เดือน รำคำที่เสนอ 204,600.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 204,600.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0310

ลว.1 ธ.ค.64

2 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 14,662.00 14,662.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ที เอน็ พ ีเฮลท์แคร์ บจก.โมเดอร์แมนู เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน  4 รำยกำร รำคำที่เสนอ 14,662.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 14,662.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0311

ลว. 2 ธ.ค.64

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

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,375.00ำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,375.00ำท นฐ0032.301/2.4.5/0312

ลว. 2 ธ.ค.64

4 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 33,870.00         33,870.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ยโูทเปีย้น บจก.ยโูทเปีย้น เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำที่เสนอ 33,870.00 ำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 33,870.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0313

ลว. 2 ธ.ค.64

5 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 3,000.00           3,000.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.หำ้งขำยยำตรำเจด็ดำว บจก.หำ้งขำยยำตรำเจด็ดำว เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  3,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0314

ลว. 2 ธ.ค.64

6 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 41,110.00         41,110.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ทีโอ.เคมีคอลส์(1979) บจก.ทีโอ.เคมีคอลส์(1979) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำที่เสนอ 41,110.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  41,110.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0315

ลว. 2 ธ.ค.64

7 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 8,850.00           8,850.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ที.พี.ดรัก แลบบอรำทอร่ีส์(1969) บจก.ที.พ.ีดรัก แลบบอรำทอร่ีส์(1969) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 8,850.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 8,850.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0316

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธนัวำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 มกรำคม 2565

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธนัวำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 มกรำคม 2565

แบบ สขร.1 

ลว. 2 ธ.ค.64

8 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 3,927.00           3,927.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ที.แมน ฟำร์มำซูติคอล บจก.ที.แมน ฟำร์มำซูติคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,927.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 3,927.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0317

ลว. 2 ธ.ค.64

9 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 2,000.00           2,000.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.นิด้ำ ฟำร์มำ อนิคอร์ปอเรชั่น บจก.นิด้ำ ฟำร์มำ อนิคอร์ปอเรชั่น เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,000.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,000.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0318

ลว. 2 ธ.ค.64

10 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 4,984.50           4,984.50           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.พรีเมด ฟำร์มำพลัส บจก.พรีเมด ฟำร์มำพลัส เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 4,984.50 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 4,984.50บำท นฐ0032.301/2.4.5/0319

ลว. 2 ธ.ค.64

11 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 2,110.00           2,110.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.พำตำร์แลบ(2517) บจก.พำตำร์แลบ(2517) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,110.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,110.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0320

ลว. 2 ธ.ค.64

12 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 8,000.00           8,000.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ฟำร์มำฮอฟ บจก.ฟำร์มำฮอฟ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 8,000.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ8,000.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0321

ลว. 2 ธ.ค.64

13 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 8,362.70           8,362.70           วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ภญิโญฟำร์มำซี หจก.ภญิโญฟำร์มำซี เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 8,362.70บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 8,362.70บำท นฐ0032.301/2.4.5/0322

ลว. 2 ธ.ค.64

14 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 11,520.00         11,520.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ยเูนียนเมดิคอล(ประเทศไทย) บจก.ยเูนียนเมดิคอล(ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธนัวำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 มกรำคม 2565

แบบ สขร.1 

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 11,520.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 11,520.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0323

ลว. 2 ธ.ค.64

15 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 2,280.00           2,280.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริชัยศึกษำภณัฑ์ ร้ำนศิริชัยศึกษำภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,280.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,280.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0325

ลว. 3 ธ.ค.64

16 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 1,500.00           1,500.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริชัยศึกษำภณัฑ์ ร้ำนศิริชัยศึกษำภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,500.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 1,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0326

ลว. 3 ธ.ค.64

17 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 2,520.00           2,520.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  2,520.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  2,520.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0327

ลว. 3 ธ.ค.64

18 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 110,016.33       110,016.33       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ซิลลิค ฟำร์มำ บจก.ซิลลิค ฟำร์มำ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 7 รำยกำร รำคำที่เสนอ 110,016.33 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 110,016.33 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0328

ลว. 3 ธ.ค.64

19 ใบส่ังซ้ือวสัดุวทิยำสำสตร์ 76,760.00         76,760.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไอมอน เมดิแคร์ บจก.ไอมอน เมดิแคร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ  76,760.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 76,760.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0329

ลว. 3 ธ.ค.64

20 ใบส่ังซ้ือวสัดุไฟฟำ้ 1,209.10           1,209.10           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนธงชัยสโตร์ ร้ำนธงชัยสโตร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  1,209.10บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 1,209.10บำท นฐ0032.301/2.4.5/0330

ลว. 3 ธ.ค.64



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธนัวำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 มกรำคม 2565

แบบ สขร.1 

21 ใบส่ังซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 10,800.00         10,800.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ควอลิฟำย เมด โซลูซันส์ บจก.ควอลิฟำย เมด โซลูซันส์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  10,800.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  10,800.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0331

ลว. 7 ธ.ค.64

22 ใบส่ังซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง 898.80              898.80              วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยมงคลฮำร์แวร์ ร้ำนชัยมงคลฮำร์แวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  898.80 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  898.80 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0332

ลว. 7 ธ.ค.64

23 ใบส่ังซ้ือวสัดุไฟฟำ้ 1,590.00           1,590.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยมงคลฮำร์แวร์ ร้ำนชัยมงคลฮำร์แวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  1,590.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  1,590.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0333

ลว. 7 ธ.ค.64

24 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 9,800.00           9,800.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ท็อป เวร์ิลเทรด บจก.ท็อป เวร์ิลเทรด เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  9,800.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  9,800.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0334

ลว. 7 ธ.ค.64

25 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 9,000.00           9,000.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ซีลเลอร์ เมดิคอล บจก.ซีลเลอร์ เมดิคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  9,000.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  9,000.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0335

ลว. 7 ธ.ค.64

26 ใบส่ังซ้ือวสัดุบริโภค 20,731.00         20,731.00         วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 13 รำยกำร รำคำที่เสนอ  20,731.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 20,731.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0337

ลว. 9 ธ.ค.64

27 ใบส่ังซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกำย 3,600.00           3,600.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เค.ซัพพลำย ร้ำนพี.เค.ซัพพลำย เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  3,600.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 3,600.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0338



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธนัวำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 มกรำคม 2565

แบบ สขร.1 

ลว. 9 ธ.ค.64

28 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 53,740.00         53,740.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ บจก.ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 7 รำยกำร รำคำที่เสนอ  53,740.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 53,740.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0339

ลว. 9 ธ.ค.64

29 ใบส่ังซ้ือวสัดุทันตกรรม 2,480.00           2,480.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ซีทีเอม็ โกลเบลิ บจก.ซีทีเอม็ โกลเบลิ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ  2,480.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,480.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0340

ลว. 9 ธ.ค.64

30 ใบส่ังซ้ือวสัดุทันตกรรม 13,900.00         13,900.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ชูมิตร 1967 บจก.ชูมิตร 1967 เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ  13,900.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 13,900.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0341

ลว. 9 ธ.ค.64

31 ใบส่ังซ้ือวสัดุทันตกรรม 2,640.00           2,640.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.นูเด้นท์ บจก.นูเด้นท์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  2,640.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,640.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0342

ลว. 9 ธ.ค.64

32 ใบส่ังซ้ือวสัดุทันตกรรม 7,500.00           7,500.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.วอีำร์พเีด้นท์ บจก.วอีำร์พเีด้นท์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  7,500.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  7,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0343

ลว. 9 ธ.ค.64

33 ใบส่ังซ้ือวสัดุทันตกรรม 1,600.00           1,600.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น บจก.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  1,600.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  1,600.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0344

ลว. 9 ธ.ค.64

34 ใบส่ังซ้ือวสัดุทันตกรรม 1,890.00           1,890.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอส.ดี.ทันตเวช(1988) บจก.เอส.ดี.ทันตเวช(1988) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธนัวำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 มกรำคม 2565

แบบ สขร.1 

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  1,890.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  1,890.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0345

ลว. 9 ธ.ค.64

35 ใบส่ังซ้ือวสัดุทันตกรรม 12,500.00         12,500.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โพสเฮล์ทแคร์ บจก.โพสเฮล์ทแคร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  12,500.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  12,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0346

ลว. 9 ธ.ค.64

36 ใบส่ังซ้ือวสัดุทันตกรรม 18,500.00         18,500.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.นูโวเด้นท์ บจก.นูโวเด้นท์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  18,500.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  18,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0347

ลว. 9 ธ.ค.64

37 ใบส่ังซ้ือวสัดุทันตกรรม 35,500.00         35,500.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไดวร์ เด็นทั่ล อนิคอร์ปอเรชั่น บจก.ไดวร์ เด็นทั่ล อนิคอร์ปอเรชั่น เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ  35,500.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  35,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0348

ลว. 9 ธ.ค.64

38 ใบส่ังซ้ือวสัดุทันตกรรม 1,450.00           1,450.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เด็นท์-เมท บจก.เด็นท์-เมท เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ  1,450.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  1,450.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0349

ลว. 9 ธ.ค.64

39 ใบส่ังซ้ือวสัดุทันตกรรม 4,900.00           4,900.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไดวร์ เด็นทั่ล อนิคอร์ปอเรชั่น บจก.ไดวร์ เด็นทั่ล อนิคอร์ปอเรชั่น เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ  4,900.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  4,900.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0350

ลว. 9 ธ.ค.64

40 ใบส่ังซ้ือวสัดุทันตกรรม 60,695.75         60,695.75         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 6 รำยกำร รำคำที่เสนอ  60,695.75 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  60,695.75 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0351

ลว. 13 ธ.ค.64



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธนัวำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 มกรำคม 2565

แบบ สขร.1 

41 ใบส่ังซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 80,000.00         80,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เซนต์เมด บจก.เซนต์เมด เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 80,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  80,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0352

ลว. 13 ธ.ค.64

42 ใบส่ังซ้ือครุภณัฑ์กำรแพทย์ 12,500.00         12,500.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ท็อปเวร์ิลเทรด บจก.ท็อปเวร์ิลเทรด เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 12,500.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 12,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0353

ลว. 13 ธ.ค.64

43 ใบส่ังซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 9,200.00           9,200.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอ.ที เมดิแคร์ บจก.เอ.ที เมดิแคร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 9,200.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  9,200.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0354

ลว. 15 ธ.ค.64

44 ใบส่ังซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 8,000.00           8,000.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.วำยดี ไดซ์นอสติคส(ประเทศไทย) บจก.วำยดี ไดซ์นอสติคส(ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 8,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  8,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0355

ลว. 15 ธ.ค.64

45 ใบส่ังซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 2,480.00           2,480.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ควอลิฟำย เมด โซลูซันส์ บจก.ควอลิฟำย เมด โซลูซันส์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,480.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  2,480.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0356

ลว. 15 ธ.ค.64

46 ใบส่ังซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 53,072.00         53,072.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไอมอน เมดิแคร์ บจก.ไอมอน เมดิแคร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 53,072.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  53,072.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0357

ลว. 15 ธ.ค.64

47 ใบส่ังซ้ือวสัดุอืน่ๆ 2,247.00           2,247.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนธงชัยสโตร์ ร้ำนธงชัยสโตร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,247.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  2,247.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0358



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธนัวำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 มกรำคม 2565

แบบ สขร.1 

ลว. 15 ธ.ค.64

48 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 3,250.00           3,250.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,250.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  3,250.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0359

ลว. 15 ธ.ค.64

49 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 1,750.00           1,750.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไทยวฒันำแอร์ บจก.ไทยวฒันำแอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,750.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  1,750.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0360

ลว. 15 ธ.ค.64

50 ใบส่ังซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง 321.00              321.00              วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนภำนุศิลปอ์ลูมิเนียม ร้ำนภำนุศิลปอ์ลูมิเนียม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 321.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  321.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0361

ลว. 15 ธ.ค.64

51 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 11,235.00         11,235.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดับเบลิยบู ีเคมิคอล ร้ำนภำนุศิลปอ์ลูมิเนียม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 11,235.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  11,235.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0362

ลว. 17 ธ.ค.64

52 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 2,568.00           2,568.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ซิลลิค ฟำร์มำ บจก.ซิลลิค ฟำร์มำ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,568.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  2,568.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0363

ลว. 17 ธ.ค.64

53 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 16,000.00         16,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ย.ูเอม็.เมดิคอล บจก.ย.ูเอม็.เมดิคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 16,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  16,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0364

ลว. 17 ธ.ค.64

54 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 2,200.00           2,200.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ชัยศิริเวชภณัฑ์ บจก.ชัยศิริเวชภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธนัวำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 มกรำคม 2565

แบบ สขร.1 

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,200.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  2,200.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0365

ลว. 17 ธ.ค.64

55 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 5,530.00           5,530.00           วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.วอีำร์ซัพพอร์ต หจก.วอีำร์ซัพพอร์ต เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 5,530.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  5,530.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0366

ลว. 17 ธ.ค.64

56 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 180.00              180.00              วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริชัยศึกษษภณัฑ์ ร้ำนศิริชัยศึกษษภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 180.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 180.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0367

ลว. 17 ธ.ค.64

57 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 5,054.00           5,054.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งเรืองสินพำนิช ร้ำนรุ่งเรืองสินพำนิช เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 5,054.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 5,054.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0368

ลว. 17 ธ.ค.64

58 ใบส่ังซ้ือครุภณัฑ์กำรแพทย์ 13,000.00         13,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.กรุงเทพ ครุภณัฑ์ เวชภณัฑ์ บจก.กรุงเทพ ครุภณัฑ์ เวชภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 13,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  13,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0369

ลว. 17 ธ.ค.64

59 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 14,459.00         14,459.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไทยเพยีวดีไวซ์ บจก.ไทยเพยีวดีไวซ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 14,459.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  14,459.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0370

ลว. 17 ธ.ค.64

60 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 15,000.00         15,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนสิฐไชยครุภณัฑ์ ร้ำนสิฐไชยครุภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 15,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  15,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0371

ลว. 17 ธ.ค.64



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธนัวำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 มกรำคม 2565

แบบ สขร.1 

61 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 11,080.92         11,080.92         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 11,080.92บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  11,080.92บำท นฐ0032.301/2.4.5/0372

ลว. 17 ธ.ค.64

62 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 4,400.00           4,400.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไทยกอ๊ส บจก.ไทยกอ๊ส เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 4,400.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  4,400.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0373

ลว. 17 ธ.ค.64

63 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 3,150.00           3,150.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เลอซูน่ำ เทรดด้ิง บจก.เลอซูน่ำ เทรดด้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,150.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  3,150.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0374

ลว. 17 ธ.ค.64

64 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 3,000.00           3,000.00           วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสรัญกร  อยูส่งค์ นำงสรัญกร  อยูส่งค์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  3,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0375

ลว. 17 ธ.ค.64

65 ใบส่ังซ้ือวสัดุไฟฟำ้ 2,400.00           2,400.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนบบีเีค ร้ำนบบีเีค เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,400.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  2,400.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0376

ลว. 17 ธ.ค.64

66 ใบส่ังซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 4,780.00           4,780.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนบบีเีค ร้ำนบบีเีค เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 4,780.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   4,780.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0377

ลว. 17 ธ.ค.64

67 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 8,125.00           8,125.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 6 รำยกำร รำคำที่เสนอ 8,125.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   8,125.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0378



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธนัวำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 มกรำคม 2565

แบบ สขร.1 

ลว. 17 ธ.ค.64

68 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 14,767.68         14,767.68         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แอคทีฟทีม บจก.แอคทีฟทีม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 14,767.68บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   14,767.68บำท นฐ0032.301/2.4.5/0379

ลว. 17 ธ.ค.64

69 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 48,800.00         48,800.00         วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ที.ซี.เอม็.อนิเตอร์เทรด หจก.ที.ซี.เอม็.อนิเตอร์เทรด เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 48,800.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   48,800.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0380

ลว. 17 ธ.ค.64

70 ใบส่ังซ้ือครุภณัฑ์กำรแพทย์ 19,400.00         19,400.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แกว้ดีไซน์ อมิปอร์ต -เอก็ซ์ปอร์ต บจก.แกว้ดีไซน์ อมิปอร์ต -เอก็ซ์ปอร์ต เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 19,400.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   19,400.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0382

ลว.  20 ธ.ค.64

71 ใบส่ังซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง 909.50              909.50              วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยมงคลฮำร์ดแวร์ ร้ำนชัยมงคลฮำร์ดแวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 909.50บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   909.50บำท นฐ0032.301/2.4.5/0383

ลว.  20 ธ.ค.64

72 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 16,410.00         16,410.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) บจก.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำที่เสนอ 16,410.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   16,410.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0384

ลว.  20 ธ.ค.64

73 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 12,800.00         12,800.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ที เอน็ พ ีเฮลท์แคร์ บจก.ที เอน็ พ ีเฮลท์แคร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ  12,800.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   12,800.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0385

ลว.  20 ธ.ค.64

74 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 6,900.00           6,900.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ที.แมน ฟำร์มำซูติคอล บจก.ที.แมน ฟำร์มำซูติคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธนัวำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 มกรำคม 2565

แบบ สขร.1 

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  6,900.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   6,900.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0386

ลว.  20 ธ.ค.64

75 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 3,840.00           3,840.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ซีฟำม บจก.ซีฟำม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  3,840.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   3,840.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0387

ลว.  20 ธ.ค.64

76 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 9,180.00           9,180.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โมเดอร์แมนู บจก.โมเดอร์แมนู เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  9,180.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   9,180.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0388

ลว.  20 ธ.ค.64

77 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 2,000.00           2,000.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ยโูทเปีย้น บจก.ยโูทเปีย้น เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  2,000.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   2,000.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0389

ลว.  20 ธ.ค.64

78 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 2,600.00           2,600.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แมคโครฟำร์แลบ บจก.แมคโครฟำร์แลบ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  2,600.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   2,600.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0390

ลว.  20 ธ.ค.64

79 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 4,162.30           4,162.30           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.บ.ีเอล็.เอช.เทร็ดด้ิง บจก.บ.ีเอล็.เอช.เทร็ดด้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  4,162.30บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   4,162.30บำท นฐ0032.301/2.4.5/0391

ลว.  20 ธ.ค.64

80 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 13,000.00         13,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไบโอวำลิส บจก.ไบโอวำลิส เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  13,000.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   13,000.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0392

ลว.  20 ธ.ค.64



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธนัวำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 มกรำคม 2565

แบบ สขร.1 

81 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 1,560.00           1,560.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ฟำร์มำแลนด์(1982) บจก.ฟำร์มำแลนด์(1982) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  1,560.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   1,560.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0393

ลว.  20 ธ.ค.64

82 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 9,000.00           9,000.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.มำสุ บจก.มำสุ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  9,000.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   9,000.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0394

ลว.  20 ธ.ค.64

83 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 2,200.00           2,200.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.คอนติเนนเติล-ฟำร์ม บจก.คอนติเนนเติล-ฟำร์ม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  2,200.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   2,200.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0395

ลว.  20 ธ.ค.64

84 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 60,835.92         60,835.92         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ซิลลิค ฟำร์มำ บจก.ซิลลิค ฟำร์มำ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำที่เสนอ  60,835.92บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  60,835.92บำท นฐ0032.301/2.4.5/0396

ลว.  20 ธ.ค.64

85 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 4,626.68           4,626.68           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  4,626.68บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  4,626.68บำท นฐ0032.301/2.4.5/0397

ลว.  20 ธ.ค.64

86 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 10,272.00         10,272.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ บจก.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  10,272.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   10,272.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0398

ลว.  20 ธ.ค.64

87 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 6,355.80           6,355.80           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ บจก.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  6,355.80บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   6,355.80บำท นฐ0032.301/2.4.5/0399



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธนัวำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 มกรำคม 2565

แบบ สขร.1 

ลว.  21 ธ.ค.64

88 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 2,850.00           2,850.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เจริญสุข ฟำร์มำ ซัพพลำย บจก.เจริญสุข ฟำร์มำ ซัพพลำย เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,850.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   2,850.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0400

ลว.  22 ธ.ค.64

89 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 60,250.00         60,250.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี บจก.เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 60,250.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   60,250.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0401

ลว.  22 ธ.ค.64

90 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 25,890.00         25,890.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง บจก.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 25,890.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  25,890.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0402

ลว.  22 ธ.ค.64

91 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 4,000.00           4,000.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.พำตำร์แลบ(2517) บจก.พำตำร์แลบ(2517) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 4,000.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   4,000.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0403

ลว.  22 ธ.ค.64

92 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 2,280.00           2,280.00           วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,850.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   2,850.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0404

ลว.  22 ธ.ค.64

93 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 2,268.40           2,268.40           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.สหแพทยเ์ภสัช บจก.สหแพทยเ์ภสัช เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,268.40บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   2,268.40บำท นฐ0032.301/2.4.5/0405

ลว.  22 ธ.ค.64

94 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 4,860.00           4,860.00           วธิเีฉพำะเจำะจง หสน.โรงงำนเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล หสน.โรงงำนเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธนัวำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 มกรำคม 2565

แบบ สขร.1 

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 4,860.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   4,860.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0406

ลว.  22 ธ.ค.64

95 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 11,400.00         11,400.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอสพเีอส เมดิคอล บจก.เอสพเีอส เมดิคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 11,400.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   11,400.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0407

ลว.  22 ธ.ค.64

96 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 7,000.00           7,000.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แอดวำนซ์ ฟำร์มำซูติคอล แมนูเฟคเจอร่ิง บจก.แอดวำนซ์ ฟำร์มำซูติคอล แมนูเฟคเจอร่ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 7,000.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   7,000.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0408

ลว.  22 ธ.ค.64

97 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 3,225.00           3,225.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ที.แมน ฟำร์มำซูติคอล บจก.ที.แมน ฟำร์มำซูติคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,225.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   3,225.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0409

ลว.  24 ธ.ค.64

98 ใบส่ังซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 76,760.00         76,760.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไอมอน เมดิแคร์ บจก.ไอมอน เมดิแคร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 76,760.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   76,760.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0410

ลว.  24 ธ.ค.64

99 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 34,750.00         34,750.00         วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำที่เสนอ 34,750.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   34,750.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0411

ลว.  24 ธ.ค.64

100 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 3,200.00           3,200.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.น ำววิฒัน์กำรช่ำง บจก.น ำววิฒัน์กำรช่ำง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,200.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   3,200.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0412

ลว.  29 ธ.ค.64



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธนัวำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 มกรำคม 2565

แบบ สขร.1 

101 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 92,250.00         92,250.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ยลัูคกี ้กรุ๊ป บจก.ยลัูคกี ้กรุ๊ป เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 92,250.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   92,250.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0413

ลว.  29 ธ.ค.64

102 ใบส่ังซ้ือวดัสุกำรแพทย์ 27,040.00         27,040.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ยลัูคกี ้กรุ๊ป บจก.ยลัูคกี ้กรุ๊ป เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 27,040.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   27,040.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0414

ลว.  29 ธ.ค.64

103 ใบส่ังซ้ือวดัสุกำรแพทย์ 13,800.00         13,800.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไทยกอ๊ส บจก.ไทยกอ๊ส เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 13,800.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   13,800.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0415

ลว.  29 ธ.ค.64

104 ใบส่ังซ้ือวดัสุกำรแพทย์ 12,000.00         12,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไอบอด้ี บำลำนซ์ เมดดิเทค บจก.ไอบอด้ี บำลำนซ์ เมดดิเทค เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 12,000.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   12,000.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0416

ลว.  29 ธ.ค.64

105 ใบส่ังซ้ือวดัสุกำรแพทย์ 4,550.00           4,550.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอลิสต์ ซัพพลำย บจก.เอลิสต์ ซัพพลำย เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 4,550.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   4,550.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0417

ลว.  29 ธ.ค.64

106 ใบส่ังซ้ือวดัสุกำรแพทย์ 7,610.00           7,610.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โกร๊ธซัพพลำย เมดิคอล บจก.โกร๊ธซัพพลำย เมดิคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 7,610.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   7,610.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0418

ลว.  29 ธ.ค.64

107 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 15,020.00         15,020.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โกร๊ธซัพพลำย เมดิคอล บจก.โกร๊ธซัพพลำย เมดิคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 15,020.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   15,020.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0419



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธนัวำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 มกรำคม 2565

แบบ สขร.1 

ลว.  29 ธ.ค.64

108 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 895.00              895.00              วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 895.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   895.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0420

ลว.  29 ธ.ค.64

109 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 1,250.00           1,250.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ บจก.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,250.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ    1,250.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0421

ลว.  29 ธ.ค.64

110 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 1,712.00           1,712.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอม็มีเน้นซ์ บจก.เอม็มีเน้นซ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,712.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ    1,712.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0422

ลว.  29 ธ.ค.64

111 ใบส่ังซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 2,190.00           2,190.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนบบีเีค ร้ำนบบีเีค เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,190.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ    2,190.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0423

ลว.  29 ธ.ค.64

112 ใบส่ังซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 2,190.00           2,190.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนบบีเีค ร้ำนบบีเีค เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,190.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ    2,190.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0423

ลว.  29 ธ.ค.64

113 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 78,420.30         78,420.30         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โอเร็กซ์เทรดด้ิง บจก.โอเร็กซ์เทรดด้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 8 รำยกำร รำคำที่เสนอ 78,420.30บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   78,420.30บำท นฐ0032.301/2.4.5/0424

ลว.  29 ธ.ค.64

114 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 9,072.00           9,072.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ชัยศิริเวชภณัฑ์ บจก.ชัยศิริเวชภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธนัวำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 มกรำคม 2565

แบบ สขร.1 

จ ำนวน 8 รำยกำร รำคำที่เสนอ 9,072.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   9,072.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0425

ลว.  29 ธ.ค.64

115 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 46,309.30         46,309.30         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 6 รำยกำร รำคำที่เสนอ 46,309.30บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   46,309.30บำท นฐ0032.301/2.4.5/0426

ลว.  29 ธ.ค.64

116 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 7,700.00           7,700.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บมจ.ชุมชนเภสัชกรรม บมจ.ชุมชนเภสัชกรรม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  7,700.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   7,700.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0427

ลว.  29 ธ.ค.64



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จำ้งเหมำก ำจดัปลวกในระบบ 50,000.00         50,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ฮ้ันก ำจดัปลวก บจก.ฮ้ันก ำจดัปลวก เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

เจำะอดัน้ ำยำลงดิน ตึก 5 ชั้น รำคำที่เสนอ 50,000 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 50,000 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0047

จ ำนวน 1 รำยกำร ลว.3 ธ.ค.64

2 จำ้งเหมำปรับปรุงงำนผู้ปว่ยใน 213,500.00       213,500.00       วธิเีฉพำะเจำะจง ออ๊ดกำรช่ำง ออ๊ดกำรช่ำง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

ชั้น 2 และคลินิกแพทยแ์ผนไทย รำคำที่เสนอ 213,500 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 213,500 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0049

จ ำนวน 2 รำยกำร ลว.9 ธ.ค.64

3 จำ้งเหมำปรับปรุงหอ้งประชุม 150,000.00       150,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เกรียงยทุธเอน็จเินียร่ิง บจก.เกรียงยทุธเอน็จเินียร่ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

และหอ้งท ำงำนผู้อ ำนวยกำร รำคำที่เสนอ 150,000 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 150,000 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0050

จ ำนวน 1 รำยกำร ลว.9 ธ.ค.64

4 จำ้งเหมำท ำบวิอนิเฟอร์นิเจอร์ 266,000.00       266,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เกรียงยทุธเอน็จเินียร่ิง บจก.เกรียงยทุธเอน็จเินียร่ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

และผนังที่งำนทันตกรรม รำคำที่เสนอ 266,000 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 266,000 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0051

จ ำนวน 1 รำยกำร ลว.9 ธ.ค.64

4 จำ้งเหมำซ่อมรถตู้โตโยต้ำ 3,745.00           3,745.00           วธิเีฉพำะเจำะจง โตไดนำโม โตไดนำโม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

ทะเบยีน กบ-3477 นฐ รำคำที่เสนอ 3,745 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 3,745 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0052

จ ำนวน 1 รำยกำร ลว.9 ธ.ค.64

5 จำ้งเหมำปรับปรุงระบบระบำย 1,962,380.00    1,962,380.00    วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอเอเอฟอนิเตอร์เนชั่นแนล บจก.เอเอเอฟอนิเตอร์เนชั่นแนล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

อำกำศหอ้งทันตกรรม 5 หอ้ง รำคำที่เสนอ 1,962,380 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 1,962,380 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0053

จ ำนวน 1 รำยกำร ลว.9 ธ.ค.64

6 จำ้งเหมำตรวจเช็คระยะ/ 2,790.00           2,790.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โตโยต้ำ นครปฐม บจก.โตโยต้ำ นครปฐม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

เปล่ียนถำ่ยน้ ำมันเคร่ืองกย-1761 รำคำที่เสนอ 2,790 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,790 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0054

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธนัวำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 มกรำคม 2565

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธนัวำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 มกรำคม 2565

แบบ สขร.1 

จ ำนวน 1 รำยกำร ลว.15 ธ.ค.64

7 จำ้งเหมำท ำปำ้ยกลุ่มแพทย์ 1,700.00           1,700.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เบญจวรรณพร้ินต้ิง บจก.เบญจวรรณพร้ินต้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

แผนไทยและแพทยท์ำงเลือก รำคำที่เสนอ 1,700 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 1,700  บำท นฐ0032.301/2.4.5/0055

จ ำนวน 1 รำยกำร ลว.20 ธ.ค.64

8 จำ้งเหมำซ่อมรถตู้พยำบำล 2,400.00           2,400.00           วธิเีฉพำะเจำะจง เอม็ เค ออโตคำร์ เอม็ เค ออโตคำร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

ทะเบยีน กย-1761 นฐ รำคำที่เสนอ 2,400 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,400  บำท นฐ0032.301/2.4.5/0057

จ ำนวน 1 รำยกำร ลว.20 ธ.ค.64

9 จำ้งเหมำถำ่ยเอกสำรและท ำ 2,922.00           2,922.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.นครชัยศรีรุ่งเรืองกำรพมิพ์ บจก.นครชัยศรีรุ่งเรืองกำรพมิพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

ตรำยำง รำคำที่เสนอ 2,922 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,922   บำท นฐ0032.301/2.4.5/0058

จ ำนวน 1 งำน ลว.20 ธ.ค.64

10 จำ้งเหมำเช่ำระบบสัญญำณ 3,338.40           3,338.40           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เน็ตดีไซน์ บจก.เน็ตดีไซน์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

อนิเตอร์เน็ตรำยป ีเวป็ไซ รพ . รำคำที่เสนอ 3,338.40 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 3,338.40   บำท นฐ0032.301/2.4.5/0059

จ ำนวน 1 งำน ลว.27 ธ.ค.64

11 จำ้งเหมำติดต้ังฉำกอะคริลิค 1,100.00           1,100.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เบญจวรรณพร้ินต้ิง บจก.เบญจวรรณพร้ินต้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

เคร่ืองตรวจตำ (เทเบิล้ชิว) รำคำที่เสนอ 1,100 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 1,100 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0060

จ ำนวน 1 งำน ลว.27 ธ.ค.64

12 จำ้งเหมำซ่อมระบบท่อน้ ำทิ้ง 27,000.00         27,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง นำยโชคชัย  บญุฤทธิ์ นำยโชคชัย  บญุฤทธิ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

อำ่งล้ำงจำนท่อล ำรำงอดุตัน รำคำที่เสนอ 27,000 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 27,000 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0061

จ ำนวน 1 งำน ลว.27 ธ.ค.64

13 จำ้งเหมำซ่อมระบบล้ำง 30,000.00         30,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง นำยโชคชัย  บญุฤทธิ์ นำยโชคชัย  บญุฤทธิ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธนัวำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 มกรำคม 2565

แบบ สขร.1 

หน้ำทรำยงำนประปำผิวดิน รำคำที่เสนอ 30,000 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 30,000  บำท นฐ0032.301/2.4.5/0062

จ ำนวน 1 งำน ลว.27 ธ.ค.64

14 จำ้งเหมำติดต้ังโครงหลังคำ 423,000.00       423,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เฟร์ิสคอปอเรชั่น บจก.เฟร์ิสคอปอเรชั่น เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

โรงจอดรถยนต์โดยใช้วสัดุเดิม รำคำที่เสนอ 423,000 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 423,000  บำท นฐ0032.301/2.4.5/0063

จ ำนวน 1 งำน ลว.27 ธ.ค.64

15 จำ้งเหมำบริกำรบคุคลภำยนอก 59,911.00         59,911.00         วธิเีฉพำะเจำะจง นำงจนิดำ  น้อยพทิักษ์ นำงจนิดำ  น้อยพทิักษ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

เพือ่ท ำควำมสะอำด รพ .สนำม รำคำที่เสนอ 59,911 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 59,911  บำท นฐ0032.301/2.4.5/0063

จ ำนวน 1 รำยกำร 181 วนั ลว.27 ธ.ค.64

16 จำ้งเหมำท ำตรำยำง 5,874.30           5,874.30           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.นครชัยศรีรุ่งเรืองกำรพมิพ์ บจก.นครชัยศรีรุ่งเรืองกำรพมิพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 5,874.30 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 5,874.30  บำท นฐ0032.301/2.4.5/0067

ลว.30 ธ.ค.64

17 จำ้งเหมำท ำปำ้ยไวนิลขอบคุณ 680.00              680.00              วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เบญจวรรณพร้ินต้ิง บจก.เบญจวรรณพร้ินต้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

พีน่้องนครปฐม ฉดีวคัซีน100ล้ำนโดส รำคำที่เสนอ 680 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 680  บำท นฐ0032.301/2.4.5/0068

จ ำนวน 1 รำยกำร ลว.30 ธ.ค.64

18 จำ้งเหมำติดต้ังอลูมิเนียม 13,130.00         13,130.00         วธิเีฉพำะเจำะจง ภำนุศิลปอ์ลูมิเนียม ภำนุศิลปอ์ลูมิเนียม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

บำนตำยปดิช่องผนังศูนยป์ระสำน รำคำที่เสนอ 13,130 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 13,130  บำท นฐ0032.301/2.4.5/0069

จ ำนวน 1 รำยกำร ลว.30 ธ.ค.64

19 จำ้งเหมำซ่อมแอร์ ยีห่อ้ไซโจ 800.00              800.00              วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ซัยโจเซอร์วสิ บจก.ซัยโจเซอร์วสิ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

เดนก ิขนำด 13000 BTU รำคำที่เสนอ 800 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 800  บำท นฐ0032.301/2.4.5/0070

จ ำนวน 1 รำยกำร ลว.30 ธ.ค.64



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธนัวำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 มกรำคม 2565
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