
ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 ใบส่ังซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 28,500.00         28,500.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอ.ที.เมดิแคร์ บจก.เอ.ที.เมดิแคร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 28,500.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 28,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0562

ลว.1 ก.พ.65

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

จ ำนวน  1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 106,144.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 106,144.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0563

ลว.1 ก.พ.65

3 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 18,900.00         18,900.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี บจก.เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 18,900.00ำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 18,900.00ำท นฐ0032.301/2.4.5/0564

ลว.1 ก.พ.65

4 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 414.00              414.00              วธิเีฉพำะเจำะจง ศิริชัยศึกษำภณัฑ์ ศิริชัยศึกษำภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 414.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 414.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0565

ลว. 2 ก.พ.65

5 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 5,500.00           5,500.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.พลำสติกสโตร์ บจก.พลำสติกสโตร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 5,500.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  5,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0565.1

ลว. 2 ก.พ.65

6 ใบส่ังซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 2,390.00           2,390.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนบบีเีค ร้ำนบบีเีค เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,390.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  2,390.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0566

ลว. 2 ก.พ.65

7 ใบส่ังซ้ือวสัดุส 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 นฐ0032.301/2.4.5/0567

ลว. 2 ก.พ.65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนกมุภำพนัธ ์ 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี
วนัที่ 4 มีนำคม 2565

แบบ สขร.1 



ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนกมุภำพนัธ ์ 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี
วนัที่ 4 มีนำคม 2565

แบบ สขร.1 

8 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 4,989.00           4,989.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ชัยศิริเวชภณัฑ์ บจก.ชัยศิริเวชภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 10 รำยกำร รำคำที่เสนอ 4,989.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 4,989.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0568

ลว. 2 ก.พ.65

9 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 5,295.00           5,295.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ซิลลิค ฟำร์มำ บจก.ซิลลิค ฟำร์มำ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 5,295.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 5,295.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0569

ลว. 2 ก.พ.65

10 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 15,622.00         15,622.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 15,622.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 15,622.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0570

ลว. 2 ก.พ.65

11 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 18,590.00         18,590.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โกร๊ธซัพพลำย เมดิคอล บจก.โกร๊ธซัพพลำย เมดิคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำที่เสนอ 18,590.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 18,590.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0571

ลว. 2 ก.พ.65

12 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 3,000.00           3,000.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอลิสต์ ซัพพลำย บจก.เอลิสต์ ซัพพลำย เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 3,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0572

ลว. 2 ก.พ.65

13 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 150.00              150.00              วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.พ.ีเคร่ืองเขยีนและกำรพมิพ์ ร้ำน พี.พ.ีเคร่ืองเขยีนและกำรพมิพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 150.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 150.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0572.1

ลว. 2 ก.พ.65

14 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 5,690.00           5,690.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.พ.ีเคร่ืองเขยีนและกำรพมิพ์ ร้ำน พี.พ.ีเคร่ืองเขยีนและกำรพมิพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 5,690.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 5,690.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0573

ลว. 2 ก.พ.65



ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนกมุภำพนัธ ์ 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี
วนัที่ 4 มีนำคม 2565

แบบ สขร.1 

15 ใบส่ังซ้ือวสัดุไฟฟำ้ 704.00              704.00              วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.พ.ีเคร่ืองเขยีนและกำรพมิพ์ ร้ำน พี.พ.ีเคร่ืองเขยีนและกำรพมิพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 704.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  704.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0574

ลว. 2 ก.พ.65

16 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 3,220.00           3,220.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.น ำววิฒัน์กำรช่ำง บจก.น ำววิฒัน์กำรช่ำง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,220.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 3,220.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0575

ลว. 2 ก.พ.65

17 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 407,667.24       407,667.24       วธิเีฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน  19 รำยกำร รำคำที่เสนอ 407,667.24 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  407,667.24 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0576

ลว. 2 ก.พ.65

18 ใบส่ังซ้ือวสัดุโฆษณำและเผยแพร่ 1,000.00           1,000.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ศิริชัยศึกษำภณัฑ์ ศิริชัยศึกษำภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน  2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  1,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0577

ลว. 2 ก.พ.65

19 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 5,500.00           5,500.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.พลำสติกสโตร์ บจก.พลำสติกสโตร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  5,500.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  5,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0577.1

ลว. 2 ก.พ.65

20 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 18,160.00         18,160.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ที เอน็ พ ีเฮลท์แคร์ บจก.ที เอน็ พ ีเฮลท์แคร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำที่เสนอ  18,160.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  18,160.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0578

ลว. 7 ก.พ.65

21 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 1,410.00           1,410.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ที.แมน ฟำร์มำซูติคอล บจก.ที.แมน ฟำร์มำซูติคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,410.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  1,410.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0579

ลว. 7 ก.พ.65



ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนกมุภำพนัธ ์ 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี
วนัที่ 4 มีนำคม 2565

แบบ สขร.1 

22 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 73,862.00         73,862.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) บจก.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำที่เสนอ  73,862.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  73,862.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0580

ลว. 7 ก.พ.65

23 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 282,280.00       282,280.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง บจก.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 10 รำยกำร รำคำที่เสนอ  282,280.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  282,280.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0581

ลว. 7 ก.พ.65

24 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 2,000.00           2,000.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เภสัชกรรม เค.บ.ี บจก.เภสัชกรรม เค.บ.ี เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  2,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0582

ลว. 7 ก.พ.65

25 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 2,985.00           2,985.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แมคโครฟำร์แลบ บจก.แมคโครฟำร์แลบ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,985.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  2,985.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0583

ลว. 7 ก.พ.65

26 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 6,321.60           6,321.60           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แสงไทยเมดิคอล บจก.แสงไทยเมดิคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 6,321.60 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  6,321.60 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0584

ลว. 7 ก.พ.65

27 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 2,037.00           2,037.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล บจก.แอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,037.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  2,037.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0585

ลว. 7 ก.พ.65

28 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 17,762.00         17,762.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ บจก.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 17,762.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  17,762.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0586

ลว. 7 ก.พ.65



ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนกมุภำพนัธ ์ 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี
วนัที่ 4 มีนำคม 2565

แบบ สขร.1 

29 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 16,320.00         16,320.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โพสเฮลท์แคร์ บจก.โพสเฮลท์แคร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 16,320.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  16,320.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0587

ลว. 7 ก.พ.65

30 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 4,800.00           4,800.00           วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ภญิโญฟำร์มำซี หจก.ภญิโญฟำร์มำซี เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 4,800.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  4,800.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0588

ลว. 7 ก.พ.65

31 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 4,400.00           4,400.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.มำสุ บจก.มำสุ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 4,400.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  4,400.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0589

ลว. 7 ก.พ.65

32 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 3,460.00           3,460.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ยโูทเปีย้น บจก.ยโูทเปีย้น เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,460.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  3,460.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0590

ลว. 7 ก.พ.65

33 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 6,925.00           6,925.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ บจก.ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 6,925.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 6,925.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0591

ลว. 7 ก.พ.65

34 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 5,040.00           5,040.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แสงสวำ่งตรำค้ำงคำว บจก.แสงสวำ่งตรำค้ำงคำว เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 5,040.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  5,040.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0592

ลว. 7 ก.พ.65

35 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 3,800.00           3,800.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ที.พ.ีดรัก แลบบอรำทอร่ีส์ บจก.ที.พ.ีดรัก แลบบอรำทอร่ีส์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,800.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  3,800.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0593

ลว. 7 ก.พ.65



ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนกมุภำพนัธ ์ 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี
วนัที่ 4 มีนำคม 2565

แบบ สขร.1 

36 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 12,400.00         12,400.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.พำตำร์แลบ(2517) บจก.พำตำร์แลบ(2517) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ  12,400.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  12,400.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0594

ลว. 7 ก.พ.65

37 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 19,741.50         19,741.50         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ  19,741.50 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  19,741.50 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0595

ลว. 7 ก.พ.65

38 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 81,815.41         81,815.41         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ซิลลิค ฟำร์มำ บจก.ซิลลิค ฟำร์มำ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 6 รำยกำร รำคำที่เสนอ  81,815.41 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 81,815.41 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0596

ลว. 7 ก.พ.65

39 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 112,548.00       112,548.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ชุมชนเภสัชกรรม บจก.ชุมชนเภสัชกรรม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  112,548.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  112,548.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0597

ลว. 7 ก.พ.65

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

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  17,400.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  17,400.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0598

ลว. 7 ก.พ.65

41 ใบส่ังซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง 1,498.00           1,498.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยมงคลฮำร์ดแวร์ ร้ำนชัยมงคลฮำร์ดแวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,498.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  1,498.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0599

ลว. 7 ก.พ.65

42 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 2,500.00           2,500.00           วธิเีฉพำะเจำะจง เจนบนัเจดิ เจนบนัเจดิ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,500.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  2,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0600

ลว. 7 ก.พ.65



ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนกมุภำพนัธ ์ 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี
วนัที่ 4 มีนำคม 2565

แบบ สขร.1 

43 ใบส่ังซ้ือวสัดุไฟฟำ้ 159.31              159.31              วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยมงคลฮำร์ดแวร์ ร้ำนชัยมงคลฮำร์ดแวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 159.31 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 159.31 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0601

ลว. 7 ก.พ.65

44 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 1,580.00           1,580.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งเรืองสินพำนิช ร้ำนรุ่งเรืองสินพำนิช เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,580.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  1,580.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0602

ลว. 7 ก.พ.65

45 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 5,350.00           5,350.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ชัยศิริเวชภณัฑ์ บจก.ชัยศิริเวชภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 5,350.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  5,350.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0603

ลว. 9 ก.พ.65

46 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 4,988.00           4,988.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ยลัูคกี ้กรุ๊ป บจก.ยลัูคกี ้กรุ๊ป เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1. รำยกำร รำคำที่เสนอ 4,988.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  4,988.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0604

ลว. 9 ก.พ.65

47 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 1,540.00           1,540.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ศิริชัยศึกษำภณัฑ์ ศิริชัยศึกษำภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,540.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  1,540.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0605

ลว. 9 ก.พ.65

48 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 43,442.00         43,442.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โอเร็กซ์เทรดด้ิง บจก.โอเร็กซ์เทรดด้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 43,442.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  43,442.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0606

ลว. 9 ก.พ.65

49 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 8,217.60           8,217.60           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอน็ เอส บ ีออฟฟศิ บจก.เอน็ เอส บ ีออฟฟศิ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 8,217.60 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  8,217.60 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0607

ลว. 9 ก.พ.65



ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนกมุภำพนัธ ์ 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี
วนัที่ 4 มีนำคม 2565

แบบ สขร.1 

50 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 2,673.93           2,673.93           วธิเีฉพำะเจำะจง เจนบนัเจดิ เจนบนัเจดิ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,673.93 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  2,673.93 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0608

ลว. 9 ก.พ.65

51 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 5,778.00           5,778.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โอเร็กซ์เทรดด้ิง บจก.โอเร็กซ์เทรดด้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 5,778.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  5,778.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0609

ลว. 9 ก.พ.65

52 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 15,000.00         15,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แสงสวำ่งตรำค้ำงคำว บจก.แสงสวำ่งตรำค้ำงคำว เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ15,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  15,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0610

ลว. 9 ก.พ.65

53 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 2,974.00           2,974.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.พ.ีเคร่ืองเขยีนและกำรพมิพ์ ร้ำน พี.พ.ีเคร่ืองเขยีนและกำรพมิพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,974.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  2,971.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0611

ลว. 9 ก.พ.65

54 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 2,630.00           2,630.00           วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,630.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  2,630.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0612

ลว. 10 ก.พ.65

55 ใบส่ังซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 9,480.00           9,480.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แล็บมำสเตอร์ แอด็วำนซ์ บจก.แล็บมำสเตอร์ แอด็วำนซ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 9,480.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  9,480.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0613

ลว. 10 ก.พ.65

56 ใบส่ังซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 7,500.00           7,500.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เค.ย.ูพ.ีกรุ๊ป บจก.เค.ย.ูพ.ีกรุ๊ป เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 7,500.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 7,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0614

ลว. 10 ก.พ.65



ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนกมุภำพนัธ ์ 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี
วนัที่ 4 มีนำคม 2565

แบบ สขร.1 

57 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 3,505.00           3,505.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.พ.ีเคร่ืองเขยีนและกำรพมิพ์ ร้ำน พี.พ.ีเคร่ืองเขยีนและกำรพมิพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,505.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 3,505.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0615

ลว. 10 ก.พ.65

58 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 9,000.00           9,000.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริชัยศึกษำภณัฑ์ ร้ำนศิริชัยศึกษำภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 9,000.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  9,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0616

ลว. 10 ก.พ.65

59 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 4,000.00           4,000.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.อนิเตอร์ เมดิคอล เทรดด้ิง บจก.อนิเตอร์ เมดิคอล เทรดด้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 4,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  4,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0617

ลว. 11 ก.พ.65

60 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 6,500.00           6,500.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ท็อป เวร์ิล เทรด บจก.ท็อป เวร์ิล เทรด เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 6,500.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  6,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0618

ลว. 11 ก.พ.65

61 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 19,500.00         19,500.00         วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ชรินทร์เฮ็ลธแ์คร์ หจก.ชรินทร์เฮ็ลธแ์คร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 19,500.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  19,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0619

ลว. 11 ก.พ.65

62 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 3,600.00           3,600.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.พลำสติกสโตร์ บจก.พลำสติกสโตร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,600.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   3,600.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0620

ลว. 11 ก.พ.65

63 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 10,500.00         10,500.00         วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ที.ซี.เอม็.อนิเตอร์เทรด หจก.ที.ซี.เอม็.อนิเตอร์เทรด เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 10,500.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  10,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0621

ลว. 11 ก.พ.65



ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนกมุภำพนัธ ์ 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี
วนัที่ 4 มีนำคม 2565

แบบ สขร.1 

64 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 2,750.00           2,750.00           วธิเีฉพำะเจำะจง เอน็ซีซัพพลำย เอน็ซีซัพพลำย เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  2,750.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  2,750.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0622

ลว. 11 ก.พ.65

65 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 2,137.00           2,137.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ชัยวฒันำ ออฟฟศิ ซัพพลำย บจก.ชัยวฒันำ ออฟฟศิ ซัพพลำย เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,137.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  2,137.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0623

ลว. 11 ก.พ.65

66 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 4,000.00           4,000.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ซี.เอน็.ที.เทรดด้ิง บจก.ซี.เอน็.ที.เทรดด้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 4,000.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   4,000.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0624

ลว. 11 ก.พ.65

67 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 6,387.90           6,387.90           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอน็ เอส บ ีออฟฟศิ บจก.เอน็ เอส บ ีออฟฟศิ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 6,387.90 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   6,387.90บำท นฐ0032.301/2.4.5/0625

ลว. 11 ก.พ.65

68 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 2,750.00           2,750.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,750.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   2,750.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0626

ลว. 11 ก.พ.65

69 ใบส่ังซ้ือวสัดุไฟฟำ้ 900.00              900.00              วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 900.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 900.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0629

ลว. 15 ก.พ.65

70 ใบส่ังซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 23,112.00         23,112.00         วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนเจ.เอสไบโอเคมีคอล บจก.แกว้ดีไซน์ อมิปอร์ต -เอก็ซ์ปอร์ต เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 23,112.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   23,112.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0630

ลว. 15 ก.พ.65



ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนกมุภำพนัธ ์ 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี
วนัที่ 4 มีนำคม 2565

แบบ สขร.1 

71 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 12,370.00         12,370.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ซีลเลอร์เมดิคอล บจก.ซีลเลอร์เมดิคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำที่เสนอ 12,370.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 12,370.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0631

ลว. 15 ก.พ.65

72 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 2,500.00           2,500.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ยลัูคกี ้กรุ๊ป บจก.ยลัูคกี ้กรุ๊ป เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,500.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  2,500.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0632

ลว. 15 ก.พ.65

73 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 23,165.00         23,165.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำที่เสนอ  23,165.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   23,165.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0633

ลว. 15 ก.พ.65

74 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 5,123.52           5,123.52           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แอคทีฟทีม บจก.แอคทีฟทีม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  5,123.52บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   5}123.52บำท นฐ0032.301/2.4.5/0634

ลว. 15 ก.พ.65

75 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 11,730.00         11,730.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ชัยศิริเวชภณัฑ์ บจก.ชัยศิริเวชภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 6 รำยกำร รำคำที่เสนอ 11,730.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   11,730.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0635

ลว. 15 ก.พ.65

76 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 6,250.00           6,250.00           วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.วอีำร์ซัพพอร์ด หจก.วอีำร์ซัพพอร์ด เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ  6,250.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   6,250.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0636

ลว. 15 ก.พ.65

77 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 37,022.00         37,022.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โอเร็กซ์เทรดด้ิง บจก.โอเร็กซ์เทรดด้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ  37,022.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   37,022.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0637

ลว. 15 ก.พ.65



ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนกมุภำพนัธ ์ 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี
วนัที่ 4 มีนำคม 2565

แบบ สขร.1 

78 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 9,538.00           9,538.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไทยเพยีวดีไวซ์ บจก.ไทยเพยีวดีไวซ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ  9,538.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  9,538.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0638

ลว. 15 ก.พ.65

79 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 3,880.00           3,880.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โกร๊ธซัพพลำย เมดิคอล บจก.โกร๊ธซัพพลำย เมดิคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ  3,880.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   3,880.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0639

ลว. 15 ก.พ.65

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

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  3,150.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   3,150.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0640

ลว. 15 ก.พ.65

81 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 1,850.00           1,850.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ออฟฟศิเมท บจก.ออฟฟศิเมท เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  1,850.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   1,850.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0641

ลว. 15 ก.พ.65

82 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 436.00              436.00              วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งเรืองสินพำนิช ร้ำนรุ่งเรืองสินพำนิช เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ  436.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   436.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0642

ลว. 17 ก.พ.65

83 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 864.00              864.00              วธิเีฉพำะเจำะจง ศิริชัยศึกษำภณัฑ์ ศิริชัยศึกษำภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  864.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   864.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0643

ลว. 17 ก.พ.65

84 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 2,280.00           2,280.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ศิริชัยศึกษำภณัฑ์ ศิริชัยศึกษำภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ  2,280.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  2,280.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0644

ลว. 17 ก.พ.65



ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนกมุภำพนัธ ์ 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี
วนัที่ 4 มีนำคม 2565

แบบ สขร.1 

85 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 1,500.00           1,500.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ศิริชัยศึกษำภณัฑ์ ศิริชัยศึกษำภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  1,500.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  1,500.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0645

ลว. 17 ก.พ.65

86 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 7,340.00           7,340.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 6 รำยกำร รำคำที่เสนอ  7,640.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   7,340.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0646

ลว. 17 ก.พ.65

87 ใบส่ังซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 58,800.00         58,800.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอ.ที.เมดิแคร์ บจก.เอ.ที.เมดิแคร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 58,800.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 58,800.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0647

ลว. 17 ก.พ.65

88 ใบส่ังซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 120,904.00       120,904.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไอมอน เมดิแคร์ บจก.ไอมอน เมดิแคร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 120,904.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   120,904.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0648

ลว. 17 ก.พ.65

89 ใบส่ังซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 160,000.00       160,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เซนต์เมด บจก.เซนต์เมด เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 160,000.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   160,000.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0649

ลว. 17 ก.พ.65

90 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 76,280.00         76,280.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี บจก.เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 76,280.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  76,280.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0650

ลว. 17 ก.พ.65

91 ใบส่ังซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 17,120.00         17,120.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.อำร์เอกซ์ บจก.อำร์เอกซ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 17,120.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  17,120.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0651

ลว. 17 ก.พ.65



ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนกมุภำพนัธ ์ 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี
วนัที่ 4 มีนำคม 2565

แบบ สขร.1 

92 ใบส่ังซ้ือวสัดุไฟฟำ้ 2,990.00           2,990.00           วธิเีฉพำะเจำะจง สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,990.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   2,990.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0652

ลว. 17 ก.พ.65

93 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 1,850.00           1,850.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ออฟฟศิเมท บจก.ออฟฟศิเมท เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,850.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   1,850.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0653

ลว. 17 ก.พ.65

94 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 7,340.00           7,340.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 6 รำยกำร รำคำที่เสนอ 7,340.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   7,340.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0655

ลว. 18 ก.พ.65

95 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 20,640.00         20,640.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ บจก.ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 20,640.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  20,640.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0656

ลว. 21 ก.พ.65

96 ใบส่ังซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 6,160.00           6,160.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอ.ที.เมดิแคร์ บจก.เอ.ที.เมดิแคร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 6,160.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  6,160.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0657

ลว. 21 ก.พ.65

97 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 39,600.00         39,600.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไบโอจนีีเทค บจก.ไบโอจนีีเทค เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 39,600.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   39,600.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0658

ลว. 21 ก.พ.65

98 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 9,000.00           9,000.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ธญัญพำนิช ธญัญพำนิช เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 9,000.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  9,000.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0659

ลว. 21 ก.พ.65



ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนกมุภำพนัธ ์ 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี
วนัที่ 4 มีนำคม 2565

แบบ สขร.1 

99 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 2,550.00           2,550.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไทยเอฟดี บจก.ไทยเอฟดี เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,550.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   2,550.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0660

ลว. 21 ก.พ.65

100 ใบส่ังซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 320,000.00       320,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เซนต์เมด บจก.เซนต์เมด เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 320,000.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   320,000.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0661

ลว. 22 ก.พ.65

101 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 3,800.00           3,800.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง บจก.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,800.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   3,800.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0662

ลว. 22 ก.พ.65

102 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 8,745.00           8,745.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ธญัญพำนิช ธญัญพำนิช เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 7 รำยกำร รำคำที่เสนอ 8,745.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   8,7450.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0663

ลว. 22 ก.พ.65

103 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 1,200.00           1,200.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริชัยศึกษำภณัฑ์ ร้ำนศิริชัยศึกษำภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,200.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 1,200.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0665

ลว. 23 ก.พ.65

104 ใบส่ังซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 1,950.00           1,950.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนบบีเีค ร้ำนบบีเีค เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,950.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 1,950.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0666

ลว. 23 ก.พ.65

105 ใบส่ังซ้ือวสัดุทันตกรรม 5,473.05           5,473.05           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 5,473.05 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  5,473.05 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0667

ลว. 23 ก.พ.65



ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนกมุภำพนัธ ์ 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี
วนัที่ 4 มีนำคม 2565

แบบ สขร.1 

106 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 12,420.00         12,420.00         วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนทรัพยเ์พิม่พลู ร้ำนทรัพยเ์พิม่พลู เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 12,420.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 12,420.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0668

ลว. 23 ก.พ.65

107 ใบส่ังซ้ือวสัดุทันตกรรม 10,620.00         10,620.00         วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนทรัพยเ์พิม่พลู ร้ำนทรัพยเ์พิม่พลู เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 10,620.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 10,620.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0669

ลว. 23 ก.พ.65

108 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 4,296.00           4,296.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 4,296.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 4,296.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0670

ลว. 23 ก.พ.65

109 ใบส่ังซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 1,620.00           1,620.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.สมำร์ทคอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี บจก.สมำร์ทคอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,620.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 1,620.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0671

ลว. 23 ก.พ.65

110 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 17,500.00         17,500.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ท็อป เวร์ิล เทรด บจก.ท็อป เวร์ิล เทรด เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 17,500.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 17,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0672

ลว. 23 ก.พ.65

111 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 10,080.00         10,080.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แสงสวำ่งตรำค้ำงคำว บจก.แสงสวำ่งตรำค้ำงคำว เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 10,080.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 10,080.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0673

ลว. 23 ก.พ.65

112 ใบส่ังซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง 267.50              267.50              วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยมงคลฮำร์ดแวร์ ร้ำนชัยมงคลฮำร์ดแวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 267.50 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 267.50 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0674

ลว. 23 ก.พ.65



ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนกมุภำพนัธ ์ 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี
วนัที่ 4 มีนำคม 2565

แบบ สขร.1 

113 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 3,576.00           3,576.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,576.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 3,576.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0675

ลว. 23 ก.พ.65

114 ใบส่ังซ้ือแกส๊ทำงกำรแพทย์ (ไนโตรเจนเหลว) 2,407.50           2,407.50           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไทยอนิเตอร์แกส๊ บจก.ไทยอนิเตอร์แกส๊ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,407.50 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,407.50 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0675.1

ลว. 23 ก.พ.65

115 ใบส่ังซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 12,900.00         12,900.00         วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนบบีเีค ร้ำนบบีเีค เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 12,900.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 12,900.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0676

ลว. 24 ก.พ.65

116 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 16,500.00         16,500.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.พลำสติกสโตร์ บจก.พลำสติกสโตร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 16,500.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 16,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0677

ลว. 24 ก.พ.65

117 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 3,420.00           3,420.00           วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.วอีำร์ซัพพอร์ด หจก.วอีำร์ซัพพอร์ด เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,420.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 3,420.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0678

ลว. 24 ก.พ.65

118 ใบส่ังซ้ือวสัดุไฟฟำ้ 2,880.00           2,880.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ชัยวฒันำ ออฟฟศิ ซัพพลำย บจก.ชัยวฒันำ ออฟฟศิ ซัพพลำย เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,880.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,880.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0679

ลว. 24 ก.พ.65

119 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 1,894.00           1,894.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ชัยวฒันำ ออฟฟศิ ซัพพลำย บจก.ชัยวฒันำ ออฟฟศิ ซัพพลำย เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,894.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 1,894.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0680

ลว. 24 ก.พ.65



ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนกมุภำพนัธ ์ 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี
วนัที่ 4 มีนำคม 2565

แบบ สขร.1 

120 ใบส่ังซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 1,200.00           1,200.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ชัยวฒันำ ออฟฟศิ ซัพพลำย บจก.ชัยวฒันำ ออฟฟศิ ซัพพลำย เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,200.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 1,200.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0681

ลว. 24 ก.พ.65

121 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 3,420.00           3,420.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไทยเพยีวดีไวซ์ บจก.ไทยเพยีวดีไวซ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,420.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   3,420.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0682

ลว. 25 ก.พ.65

122 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 49,434.00         49,434.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โอเร็กซ์เทรดด้ิง บจก.โอเร็กซ์เทรดด้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 49,434..00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   49,434.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0683

ลว. 25 ก.พ.65

123 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 32,000.00         32,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ย.ูเอม็.เมดิคอล บจก.ย.ูเอม็.เมดิคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 32,000..00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  32,000.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0684

ลว. 25 ก.พ.65

124 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 35,000.00         35,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ที.ซี.เอม็.อนิเตอร์เทรด หจก.ที.ซี.เอม็.อนิเตอร์เทรด เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 35,000..00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  35,000.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0685

ลว. 25 ก.พ.65

125 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 63,000.00         63,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 63,000..00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  63,000.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0686

ลว. 25 ก.พ.65

126 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 14,925.00         14,925.00         วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนสิฐไชยครุภณัฑ์ ร้ำนสิฐไชยครุภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำที่เสนอ 14,925..00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  14,925.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0687

ลว. 25 ก.พ.65



ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนกมุภำพนัธ ์ 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี
วนัที่ 4 มีนำคม 2565

แบบ สขร.1 

127 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 22,500.00         22,500.00         วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ดี เอช ซี เทรดด้ิง หจก.ดี เอช ซี เทรดด้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 22,500..00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  22,500.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0688

ลว. 25 ก.พ.65

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

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 11,080.92 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  11,808.92 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0689

ลว. 25 ก.พ.65

129 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 21,186.00         21,186.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ซิลลิค ฟำร์มำ บจก.ซิลลิค ฟำร์มำ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 21,186.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  21,186.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0690

ลว. 25 ก.พ.65

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

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 400,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  400,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0691

ลว. 25 ก.พ.65

131 ใบส่ังซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 800.00              800.00              วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนบบีเีค ร้ำนบบีเีค เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 800.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  800.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0692

ลว. 25 ก.พ.65



ล ำดับที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชือ้ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จำ้งเหมำประกอบอำหำร 123,800.00       123,800.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวภคันนัท ์พมิพม์โส นำงสำวภคันนัท ์พมิพม์โส เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

วนัที่4-7/2/2565 รำคำทีเ่สนอ  123,800.00 บำท รำคำทีต่กลงจำ้ง 123,800.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0088

จ ำนวน 1 งำน ลว. 3 ก.พ.65

2 จำ้งเหมำท ำสมดุแปรงฟนัฯ 3,024.98           3,024.98           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.นครชยัศรีรุ่งเรืองกำรพมิพ์ บจก.นครชยัศรีรุ่งเรืองกำรพมิพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

จ ำนวน 1 งำน รำคำทีเ่สนอ 3,024.98 บำท รำคำทีต่กลงจำ้ง 3,024.98 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0089

ลว. 4 ก.พ.65

3 จำ้งเหมำท ำปำ้ยไวนลิฯ 900.00              900.00              วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เบญจวรรณพร้ินต้ิง บจก.เบญจวรรณพร้ินต้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

จ ำนวน 1 งำน รำคำทีเ่สนอ  900.00 บำท รำคำทีต่กลงจำ้ง 900.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0092

ลว. 4 ก.พ.65

4 จำ้งเหมำจดัท ำคุ่มอืแนวทำงด ำเนินฯ 10,200.00         10,200.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.นครชยัศรีรุ่งเรืองกำรพมิพ์ บจก.นครชยัศรีรุ่งเรืองกำรพมิพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

จ ำนวน  1 งำน รำคำทีเ่สนอ  10,200.00 บำท รำคำทีต่กลงจำ้ง  10,200.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0093

ลว. 4 ก.พ.65

5 จำ้งเหมำจดัท ำกระเปำ๋ 7,000.00           7,000.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ยลัูคกี้ บจก.ยลัูคกี้ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

จ ำนวน 1 งำน รำคำทีเ่สนอ  7,000.00 บำท รำคำทีต่กลงจำ้ง  7,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0094

ลว. 4 ก.พ.65

6 จำ้งเหมำจดัท ำผัง รพ.สนำม 1,650.00           1,650.00           วธิเีฉพำะเจำะจง เซเวน่ทด๊์อกซ์ เซเวน่ทด๊์อกซ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

จ ำนวน 1 งำน รำคำทีเ่สนอ  1,650.00 บำท รำคำทีต่กลงจำ้ง  1,650.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0095

ลว. 8 ก.พ.65

7 จำ้งเหมำประกอบอำหำร 321,250.00       321,250.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวภคันนัท ์พมิพม์โส นำงสำวภคันนัท ์พมิพม์โส เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

วนัที ่8-14/2/2565 รำคำทีเ่สนอ 321,251.00 บำท รำคำทีต่กลงจำ้ง 321,251.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0096

จ ำนวน 1 งำน ลว. 8 ก.พ.65

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนกมุภำพนัธ ์2565
โรงพยำบำลนครชยัศรี
วนัที ่4 มนีำคม 2565

แบบ สขร.1 



ล ำดับที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชือ้ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนกมุภำพนัธ ์2565
โรงพยำบำลนครชยัศรี
วนัที ่4 มนีำคม 2565

แบบ สขร.1 

8 จำ้งเหมำถำ่ยเอกสำร 2,795.00           2,795.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.นครชยัศรีรุ่งเรืองกำรพมิพ์ บจก.นครชยัศรีรุ่งเรืองกำรพมิพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

จ ำนวน 1 งำน รำคำทีเ่สนอ 2,795.00 บำท รำคำทีต่กลงจำ้ง 2,795.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0097

ลว. 9 ก.พ.65

9 จำ้งเหมำประกอบอำหำร 418,450.00       418,450.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวภคันนัท ์พมิพม์โส นำงสำวภคันนัท ์พมิพม์โส เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

วนัที่15-21/2/2565 รำคำทีเ่สนอ 418,450.00 บำท รำคำทีต่กลงจำ้ง 418,450.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0098

จ ำนวน 1 งำน ลว. 14 ก.พ.65

10 จ้ำงเหมำซ่อมรถทะเบยีน กน-4039นฐ 6,589.45           6,589.45           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.มุย้ฮวดมอเตอร์ บจก.มุย้ฮวดมอเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

จ ำนวน  1 งำน รำคำทีเ่สนอ  6,589.45 บำท รำคำทีต่กลงจำ้ง  6,589.45 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0099

ลว. 14 ก.พ.65

11 จำ้งเหมำซ่อมเคร่ืองปร้ินฯ 4,000.00           4,000.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนบบีเีค ร้ำนบบีเีค เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำทีเ่สนอ 4,000.00 บำท รำคำทีต่กลงจำ้ง  4,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0100

ลว. 14 ก.พ.65

12 จำ้งเหมำถำ่ยเอกสำร 2,384.40           2,384.40           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.นครชยัศรีรุ่งเรืองกำรพมิพ์ บจก.นครชยัศรีรุ่งเรืองกำรพมิพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

จ ำนวน  1 งำน รำคำทีเ่สนอ  2,384.40 บำท รำคำทีต่กลงจำ้ง  2,384.40 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0101

ลว. 17 ก.พ.65

13 จำ้งเหมำประกอบอำหำร 251,150.00       251,150.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวภคันนัท ์พมิพม์โส นำงสำวภคันนัท ์พมิพม์โส เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

วันที2่2-28/2/2565(เช้ำ/กลำงวัน) รำคำทีเ่สนอ  251,150.00บำท รำคำทีต่กลงจำ้ง  251,150.00บำท นฐ0032.301/2.4.6/0102

จ ำนวน 1 งำน ลว. 21 ก.พ.65

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

วนัที่22-28/2/2565(เยน็) รำคำทีเ่สนอ  83,200.00บำท รำคำทีต่กลงซ้ือ 83,200.00บำท นฐ0032.301/2.4.6/0103

จ ำนวน 1 งำน ลว. 21 ก.พ.65



ล ำดับที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชือ้ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนกมุภำพนัธ ์2565
โรงพยำบำลนครชยัศรี
วนัที ่4 มนีำคม 2565

แบบ สขร.1 

15 จำ้งเหมำติดต้ังหนำ้ต่ำงบำนเล่ือน 50,000.00         50,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง ภำนศิุลปอ์ลูเนยีม ภำนศิุลปอ์ลูเนยีม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

จ ำนวน 1 งำน รำคำทีเ่สนอ  50,000.00 บำท รำคำทีต่กลงจำ้ง 50,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0104

ลว. 21 ก.พ.65

16 จำ้งเหมำถำ่ยเอกสำร 1,505.00           1,505.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.นครชยัศรีรุ่งเรืองกำรพมิพ์ บจก.นครชยัศรีรุ่งเรืองกำรพมิพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

จ ำนวน 1 งำน รำคำทีเ่สนอ  1,505.00 บำท รำคำทีต่กลงจำ้ง 1,505.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0105

ลว. 23 ก.พ.65

17 จ้ำงเหมำซ่อมแอร์รถทะเบยีน กฉ-255นฐ 2,200.00           2,200.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนโตไดนำโม ร้ำนโตไดนำโม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

จ ำนวน 1 งำน รำคำทีเ่สนอ  2,200.00 บำท รำคำทีต่กลงจำ้ง  2,200.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0106

ลว. 23 ก.พ.65

18 จำ้งเหมำท ำปำ้ยประชำสัมพนัธฯ์ 3,870.00           3,870.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เบญจวรรณพร้ินต้ิง บจก.เบญจวรรณพร้ินต้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำทีเ่สนอ  3,870.00 บำท รำคำทีต่กลงจำ้ง 3,870.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0107

ลว. 23 ก.พ.65
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