
ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 ใบส่ังซ้ือสมุนไพรเฉพำะรำย 2,760.00           2,760.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เจริญสุข ฟำร์มำ ซัพพลำย บจก.เจริญสุข ฟำร์มำ ซัพพลำย เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 17 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,760.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,760.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0429

ลว.5 ม.ค.65

2 ใบส่ังซ้ือวสัดุอืน่ๆ 1,926.00 1,926.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนธงชัยสโตร์ ร้ำนธงชัยสโตร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน  1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,926.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 1,926.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0430

ลว.5 ม.ค.65

3 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 6,403.95           6,403.95           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เจนบรรเจดิ บจก.เจนบรรเจดิ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,375.00ำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,375.00ำท นฐ0032.301/2.4.5/0431

ลว. 6 ม.ค.65

4 ใบส่ังซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกำย 642.00              642.00              วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยมงคลฮำร์ดแวร์ ร้ำนชัยมงคลฮำร์ดแวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 642.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 642.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0432

ลว. 6 ม.ค.65

5 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 3,675.00           3,675.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนสิฐไชยครุภณัฑ์ ร้ำนสิฐไชยครุภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,475.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  3,475.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0433

ลว. 6 ม.ค.65

6 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 3,235.68           3,235.68           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.สยำมฟำร์มำซูติคอล บจก.สยำมฟำร์มำซูติคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,235.68 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  3,235.68 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0434

ลว. 6 ม.ค.65

7 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 28,941.36         28,941.36         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ซิลลิค ฟำร์มำ บจก.ซิลลิค ฟำร์มำ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 28,941.36 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 28,941.36 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0435

ลว. 7 ม.ค.65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมกรำคม 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 กมุภำพนัธ ์2565

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมกรำคม 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 กมุภำพนัธ ์2565

แบบ สขร.1 

8 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 11,600.00         11,600.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไบโอจนีีเทค บจก.ไบโอจนีีเทค เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 11,600.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 11,600.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0436

ลว. 7 ม.ค.65

9 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 4,030.00           4,030.00           วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,000.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,000.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0437

ลว. 7 ม.ค.65

10 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 5,472.00           5,472.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แสงไทยเมดิคอล บจก.แสงไทยเมดิคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 5,472.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 5,472.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0438

ลว. 7 ม.ค.65

11 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 14,400.00         14,400.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอสพเีอส เมดิคอล บจก.เอสพเีอส เมดิคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 14,400.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 14,400.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0439

ลว. 7 ม.ค.65

12 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 6,799.85           6,799.85           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ บจก.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 6,799.85 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 6,799.85 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0440

ลว. 7 ม.ค.65

13 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 23,480.00         23,480.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ที เอน็ พ ีเฮลท์แคร์ บจก.ที เอน็ พ ีเฮลท์แคร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำที่เสนอ 23,480.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 23,480.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0441

ลว. 7 ม.ค.65

14 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 25,701.40         25,701.40         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 25,701.40 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 25,701.40 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0442

ลว. 7 ม.ค.65



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมกรำคม 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 กมุภำพนัธ ์2565

แบบ สขร.1 

15 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 2,090.00           2,090.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ยเูมด้ำ บจก.ยเูมด้ำ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,090.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  2,090.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0443

ลว. 7 ม.ค.65

16 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 11,200.00         11,200.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.มำสุ บจก.มำสุ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 11,200.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 11,200.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0444

ลว. 7 ม.ค.65

17 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 6,200.00           6,200.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี บจก.เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน  1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 6,200.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  6,200.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0445

ลว. 7 ม.ค.65

18 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 80,896.00         80,896.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บมจ.ชุมชนเภสัชกรรม บมจ.ชุมชนเภสัชกรรม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน  1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 80,896.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  80,896.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0446

ลว. 7 ม.ค.65

19 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 162,015.00       162,015.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง บจก.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 7 รำยกำร รำคำที่เสนอ  162,015.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  162,015.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0447

ลว. 7 ม.ค.65

20 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 6,635.00           6,635.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เจริญสุข ฟำร์มำ ซัพพลำย บจก.เจริญสุข ฟำร์มำ ซัพพลำย เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ  6,635.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  6,635.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0448

ลว. 7 ม.ค.65

21 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 2,880.00           2,880.00           วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ภญิโญฟำร์มำซี หจก.ภญิโญฟำร์มำซี เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  2,880.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  2,880.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0449

ลว. 7 ม.ค.65



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมกรำคม 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 กมุภำพนัธ ์2565

แบบ สขร.1 

22 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 6,790.00           6,790.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ที.แมน ฟำร์มำซูติคอล บจก.ที.แมน ฟำร์มำซูติคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำที่เสนอ  6,790.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  6,790.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0450

ลว. 7 ม.ค.65

23 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 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 นฐ0032.301/2.4.5/0451

ลว. 7 ม.ค.65

24 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 38,897.00         38,897.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) บจก.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำที่เสนอ 38,897.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  38,897.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0452

ลว. 7 ม.ค.65

25 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 185,485.91       185,485.91       วธิเีฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 18 รำยกำร รำคำที่เสนอ 185,485.91 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  185,485.91 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0453

ลว. 7 ม.ค.65

26 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 11,350.00         11,350.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ว.ี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ บจก.ว.ี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 11,350.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  11,350.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0454

ลว. 7 ม.ค.65

27 ใบส่ังซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 10,000.00         10,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอ.ที เมดิแคร์ บจก.เอ.ที เมดิแคร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 10,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  10,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0455

ลว. 7 ม.ค.65

28 ใบส่ังซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 17,454.00         17,454.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.คอมเมอร์เชียล ซำยส์ บจก.คอมเมอร์เชียล ซำยส์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 17,454.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  17,454.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0456

ลว. 7 ม.ค.65



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมกรำคม 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 กมุภำพนัธ ์2565

แบบ สขร.1 

29 ใบส่ังซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 212,196.40       212,196.40       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไอมอน เมดิแคร์ บจก.ไอมอน เมดิแคร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำที่เสนอ 212,196.40 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  212,196.40 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0457

ลว. 7 ม.ค.65

30 ใบส่ังซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 4,960.00           4,960.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ควอลิฟำย เมด โซลูซันส์ บจก.ควอลิฟำย เมด โซลูซันส์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 4,960.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  4,960.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0458

ลว. 7 ม.ค.65

31 ใบส่ังซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 49,500.00         49,500.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไบโอจนีีเทค บจก.ไบโอจนีีเทค เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 49,500.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  49,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0459

ลว. 10 ม.ค.65

32 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 5,960.00           5,960.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ยโูทเปีย้น บจก.ยโูทเปีย้น เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 5,960.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  5,960.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0460

ลว. 11 ม.ค.65

33 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 2,097.20           2,097.20           วธิเีฉพำะเจำะจง บจกสหแพทยเ์ภสัช บจกสหแพทยเ์ภสัช เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,097.20 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,097.20 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0461

ลว. 11 ม.ค.65

34 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 34,425.00         34,425.00         วธิเีฉพำะเจำะจง สถำบนัโรคผิวหนัง สถำบนัโรคผิวหนัง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 18 รำยกำร รำคำที่เสนอ 34,425.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  34,425.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0462

ลว. 11 ม.ค.65

35 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 17,500.00         17,500.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไอดีเวล บจก.ไอดีเวล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 17,500.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  17,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0463

ลว. 11 ม.ค.65



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมกรำคม 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 กมุภำพนัธ ์2565

แบบ สขร.1 

36 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 4,815.00           4,815.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โอเร็กซ์เทรดด้ิง บจก.โอเร็กซ์เทรดด้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  4,815.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  4,815.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0464

ลว. 11 ม.ค.65

37 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 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 นฐ0032.301/2.4.5/0465

ลว. 11 ม.ค.65

38 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 3,440.00           3,440.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ชัยศิริเวชภณัฑ์ บจก.ชัยศิริเวชภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำที่เสนอ  3,440.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  3,440.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0466

ลว. 11 ม.ค.65

39 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 2,600.00           2,600.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ท็อปเวร์ิลเทรด บจก.ท็อปเวร์ิลเทรด เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  2,600.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  2,600.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0467

ลว. 11 ม.ค.65

40 ใบส่ังซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน 99,500.00         99,500.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ยลัูคกี ้กรุ๊ป บจก.ยลัูคกี ้กรุ๊ป เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ  99,500.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  99,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0468

ลว. 11 ม.ค.65

41 ใบส่ังซ้ือวสัดุไฟฟำ้ 1,740.00           1,740.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ชัยวฒันำ ออฟฟศิ ซัพพลำย บจก.ชัยวฒันำ ออฟฟศิ ซัพพลำย เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,740.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  1,740.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0469

ลว. 12 ม.ค.65

42 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 4,746.00           4,746.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ชัยวฒันำ ออฟฟศิ ซัพพลำย บจก.ชัยวฒันำ ออฟฟศิ ซัพพลำย เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 7 รำยกำร รำคำที่เสนอ 4,746.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  4,746.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0470

ลว. 12 ม.ค.65



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมกรำคม 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 กมุภำพนัธ ์2565

แบบ สขร.1 

43 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 14,338.00         14,338.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 14,338.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  14,338.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0471

ลว. 12 ม.ค.65

44 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 7,200.00           7,200.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนสิฐไชยครุภณัฑ์ ร้ำนสิฐไชยครุภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 7,200.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  7,200.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0472

ลว. 12 ม.ค.65

45 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 2,225.60           2,225.60           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ซิลลิค ฟำร์มำ บจก.ซิลลิค ฟำร์มำ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,225.60 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  2,225.60 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0473

ลว. 12 ม.ค.65

46 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 15,194.00         15,194.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โอเร็กซ์เทรดด้ิง บจก.โอเร็กซ์เทรดด้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำที่เสนอ 15,194.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  15,194.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0474

ลว. 12 ม.ค.65

47 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 5,500.00           5,500.00           วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.วอีำร์ซัพพอร์ต หจก.วอีำร์ซัพพอร์ต เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 5,500.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  5,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0475

ลว. 12 ม.ค.65

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

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 900.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  900.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0476

ลว. 12 ม.ค.65

49 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 522.00              522.00              วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 522.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  522.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0477

ลว. 12 ม.ค.65



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมกรำคม 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 กมุภำพนัธ ์2565

แบบ สขร.1 

50 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 นฐ0032.301/2.4.5/0478

ลว. 12 ม.ค.65

51 ใบส่ังซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง 3,435.88           3,435.88           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยมงคลฮำร์ดแวร์ ร้ำนชัยมงคลฮำร์ดแวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 9 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,435.88 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  3,435.88 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0479

ลว. 12 ม.ค.65

52 ใบส่ังซ้ือวสัดุไฟฟำ้ 253.23              253.23              วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยมงคลฮำร์ดแวร์ ร้ำนชัยมงคลฮำร์ดแวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำที่เสนอ 253.23 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  253.23 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0480

ลว. 12 ม.ค.65

53 ใบส่ังซ้ือวสัดุไฟฟำ้ 2,824.80           2,824.80           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยมงคลฮำร์ดแวร์ ร้ำนชัยมงคลฮำร์ดแวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,824.80 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  2,824.80 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0481

ลว. 12 ม.ค.65

54 ใบส่ังซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง 1,926.00           1,926.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนภำนุศิลปอ์ลูมิเนียม ร้ำนภำนุศิลปอ์ลูมิเนียม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,926.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  1,926.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0482

ลว. 14 ม.ค.65

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

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,209.10 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  1,209.10 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0483

ลว. 14 ม.ค.65

56 ใบส่ังซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง 1,180.40           1,180.40           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยมงคลฮำร์ดแวร์ ร้ำนชัยมงคลฮำร์ดแวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,180.40 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 1,180.40 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0484

ลว. 14 ม.ค.65



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมกรำคม 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 กมุภำพนัธ ์2565

แบบ สขร.1 

57 ใบส่ังซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง 17,740.60         17,740.60         วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยมงคลฮำร์ดแวร์ ร้ำนชัยมงคลฮำร์ดแวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 9 รำยกำร รำคำที่เสนอ 17,740.60 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 17,740.60 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0485

ลว. 18 ม.ค.65

58 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 1,250.00           1,250.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริชัยศึกษำภณัฑ์ ร้ำนศิริชัยศึกษำภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,250.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  1,250.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0486

ลว. 18 ม.ค.65

59 ใบส่ังซ้ือวสัดุโฆษณำและเผยแพร่ 200.00              200.00              วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริชัยศึกษำภณัฑ์ ร้ำนศิริชัยศึกษำภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 200.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  200.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0487

ลว. 18 ม.ค.65

60 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 6,000.00           6,000.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เลอซูน่ำ เทรดด้ิง บจก.เลอซูน่ำ เทรดด้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 6,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  6,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0488

ลว. 18 ม.ค.65

61 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 1,560.00           1,560.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ฟำร์มำแลนด์(1982) บจก.ฟำร์มำแลนด์(1982) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,560.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  1,560.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0489

ลว. 18 ม.ค.65

62 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 1,203.75           1,203.75           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.นครชัยศรีรุ่งเรืองกำรพมิพ์ บจก.นครชัยศรีรุ่งเรืองกำรพมิพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,203.75 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   1,203.75 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0490

ลว. 19 ม.ค.65

63 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 37,450.00         37,450.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 37,450.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  37,450.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0491

ลว. 19 ม.ค.65



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมกรำคม 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 กมุภำพนัธ ์2565

แบบ สขร.1 

64 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 2,375.00           2,375.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โพสเฮลท์แคร์ บจก.โพสเฮลท์แคร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  2,375.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  2,375.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0492

ลว. 19 ม.ค.65

65 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 3,950.00           3,950.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ซีลเลอร์ เมดิคอล บจก.ซีลเลอร์ เมดิคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน  2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,950.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  3,950.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0493

ลว. 19 ม.ค.65

66 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 157,533.54       157,533.54       วธิเีฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 6 รำยกำร รำคำที่เสนอ 157,533.54 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   157,533.54 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0494

ลว. 20 ม.ค.65

67 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 18,093.70         18,093.70         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ บจก.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด นฐ0032.301/2.4.5/0495

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 18,093.70 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   18,093.70 บำท ลว. 20 ม.ค.65

68 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 44,940.00         44,940.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 44,940.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   44,940.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0496

ลว. 21 ม.ค.65

69 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 26,750.00         26,750.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ซิลลิค ฟำร์มำ บจก.ซิลลิค ฟำร์มำ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 26,750.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   26,750.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0497

ลว. 21 ม.ค.65

70 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 6,368.64           6,368.64           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ซิลลิค ฟำร์มำ บจก.ซิลลิค ฟำร์มำ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 6,368.64 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   6,368.64 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0498

ลว. 21 ม.ค.65



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมกรำคม 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 กมุภำพนัธ ์2565

แบบ สขร.1 

71 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 3,852.00           3,852.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โอเร็กซ์เทรดด้ิง บจก.โอเร็กซ์เทรดด้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,852.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   3,852.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0499

ลว. 21 ม.ค.65

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

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 63,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  63,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0499.1

ลว. 21 ม.ค.65

73 ใบส่ังซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง 3,541.70           3,541.70           วธิเีฉพำะเจำะจง ชัยมงคลฮำร์ดแวร์ ชัยมงคลฮำร์ดแวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 8 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,541.70 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   3,541.70 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0500

ลว. 21 ม.ค.65

74 ใบส่ังซ้ือวสัดุบริโภค 20,892.00         20,892.00         วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 14 รำยกำร รำคำที่เสนอ 20,892.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   20,892.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0501

ลว.  21 ม.ค.65

75 ใบส่ังซ้ือวสัดุบริโภค 29,000.00         29,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ยง่เส็ง ดิสทริบวิเตอร์ บจก.ยง่เส็ง ดิสทริบวิเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 29,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ    29,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0502

ลว.  21 ม.ค.65

76 ใบส่ังซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกำย 44,000.00         44,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ว.ีเค.กำรทอ บจก.ว.ีเค.กำรทอ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  44,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   44,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0503

ลว.  24 ม.ค.65

77 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 6,800.00           6,800.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โพสเฮลท์แคร์ บจก.โพสเฮลท์แคร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  6,800.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   6,800.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0504

ลว.  24 ม.ค.65



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมกรำคม 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 กมุภำพนัธ ์2565

แบบ สขร.1 

78 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 2,000.00           2,000.00           วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  2,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   2,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0505

ลว.  24 ม.ค.65

79 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 4,676.00           4,676.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล บจก.แอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  4,676.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   4,676.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0506

ลว.  24 ม.ค.65

80 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 5,600.00           5,600.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แอดวำนซ์ ฟำร์มำซูติคอล แมนูเฟคเจอร่ิง บจก.แอดวำนซ์ ฟำร์มำซูติคอล แมนูเฟคเจอร่ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  5,600.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  5,600.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0507

ลว.  24 ม.ค.65

81 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 4,860.00           4,860.00           วธิเีฉพำะเจำะจง หสน.โรงงำนเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล หสน.โรงงำนเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  4,860.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   4,860.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0508

ลว.  24 ม.ค.65

82 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 14,900.00         14,900.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอสพเีอส เมดิคอล บจก.เอสพเีอส เมดิคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ  14,900.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   14,900.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0509

ลว.  24 ม.ค.65

83 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 36,690.00         36,690.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ บจก.ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ  36,690.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   36,690.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0510

ลว.  24 ม.ค.65

84 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 12,240.00         12,240.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โมเดอร์นแมนู บจก.โมเดอร์นแมนู เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  12,240.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  12,240.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0511

ลว.  24 ม.ค.65



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมกรำคม 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 กมุภำพนัธ ์2565

แบบ สขร.1 

85 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 38,660.00         38,660.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี บจก.เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ  38,660.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  38,660.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0512

ลว.  24 ม.ค.65

86 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 38,660.00         38,660.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี บจก.เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ  38,660.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  38,660.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0512

ลว.  24 ม.ค.65

87 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 38,660.00         38,660.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี บจก.เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ  38,660.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  38,660.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0512

ลว.  24 ม.ค.65

88 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 39,000.00         39,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไบโอวำลิส บจก.ไบโอวำลิส เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  39,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  99,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0513

ลว.  24 ม.ค.65

89 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 9,110.00           9,110.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.พำตำร์แลบ(2517) บจก.พำตำร์แลบ(2517) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ  9,110.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  9,110.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0514

ลว.  24 ม.ค.65

90 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 13,255.20         13,255.20         วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ภญิโญฟำร์มำซี หจก.ภญิโญฟำร์มำซี เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 6 รำยกำร รำคำที่เสนอ  13,255.20 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  13,255.20 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0515

ลว.  24 ม.ค.65

91 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 3,000.00           3,000.00           วธิเีฉพำะเจำะจง กองพฒันำยำแผนไทยและสมุนไทย กองพฒันำยำแผนไทยและสมุนไทย เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  3,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  3,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0516

ลว.  24 ม.ค.65



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมกรำคม 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 กมุภำพนัธ ์2565

แบบ สขร.1 

92 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 7,810.00           7,810.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บมจ.ชุมชนเภสัชกรรม บมจ.ชุมชนเภสัชกรรม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 7,810.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   7,810.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0517

ลว.  24 ม.ค.65

93 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 6,120.00           6,120.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ซีฟำม บจก.ซีฟำม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ  6,120.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   6,120.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0518

ลว.  24 ม.ค.65

94 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 78,948.88         78,948.88         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ซิลลิค ฟำร์มำ บจก.ซิลลิค ฟำร์มำ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำที่เสนอ 78,948.88 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   78,948.88 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0519

ลว.  24 ม.ค.65

95 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  4,162.30 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   4,162.30 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0520

ลว.  24 ม.ค.65

96 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 2,016.00           2,016.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.บำงกอกดรัก บจก.บำงกอกดรัก เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,016.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   2,016.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0521

ลว.  24 ม.ค.65

97 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 6,440.00           6,440.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ที.แมน ฟำร์มำซูติคอล บจก.ที.แมน ฟำร์มำซูติคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 6,440.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   6,440.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0522

ลว.  24 ม.ค.65

98 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 10,058.00         10,058.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 10,058.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   10,058.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0523

ลว.  24 ม.ค.65



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมกรำคม 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 กมุภำพนัธ ์2565

แบบ สขร.1 

99 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 66,050.00         66,050.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ที โอ เคมีคอลส์(1979) บจก.ที โอ เคมีคอลส์(1979) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำที่เสนอ 66,050.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   66,050.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0524

ลว.  24 ม.ค.65

100 ใบส่ังซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง 1,923.86           1,923.86           วธิเีฉพำะเจำะจง ชัยมงคลฮำร์ดแวร์ ชัยมงคลฮำร์ดแวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำที่เสนอ  1,923.86 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   1,923.86 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0525

ลว.  24 ม.ค.65

101 ใบส่ังซ้ือวสัดุไฟฟำ้ 1,027.20           1,027.20           วธิเีฉพำะเจำะจง ชัยมงคลฮำร์ดแวร์ ชัยมงคลฮำร์ดแวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,027.20 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   1,027.20 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0526

ลว.  24 ม.ค.65

102 ใบส่ังซ้ือวสัดุอืน่ๆ 3,466.80           3,466.80           วธิเีฉพำะเจำะจง ธงชัยสโตร์ ธงชัยสโตร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,466.80 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   3,466.80 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0527

ลว.  24 ม.ค.65

103 ใบส่ังซ้ือวสัดุไฟฟำ้ 4,494.00           4,494.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ธงชัยสโตร์ ธงชัยสโตร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  4,494.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   4,494.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0528

ลว.  24 ม.ค.65

104 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 540.00              540.00              วธิเีฉพำะเจำะจง ศิริชัยศึกษำภณัฑ์ ศิริชัยศึกษำภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  540.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  540.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0529

ลว.  24 ม.ค.65

105 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 1,060.00           1,060.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,060.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   1,060.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0530

ลว.  24 ม.ค.65



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมกรำคม 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 กมุภำพนัธ ์2565

แบบ สขร.1 

106 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนกอ่สร้ำง 1,965.70           1,965.70           วธิเีฉพำะเจำะจง ชัยมงคลฮำร์ดแวร์ ชัยมงคลฮำร์ดแวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 11 รำยกำร รำคำที่เสนอ  1,965.70 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   1,965.70 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0531

ลว.  24 ม.ค.65

107 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 1,064.65           1,064.65           วธิเีฉพำะเจำะจง ชัยมงคลฮำร์ดแวร์ ชัยมงคลฮำร์ดแวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,064.65 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   1,064.65 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0532

ลว.  24 ม.ค.65

108 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 520,190.00       520,190.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง บจก.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 7 รำยกำร รำคำที่เสนอ 520,190.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   520,190.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0533

ลว.  24 ม.ค.65

109 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 556.40              556.40              วธิเีฉพำะเจำะจง ชัยมงคลฮำร์ดแวร์ ชัยมงคลฮำร์ดแวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ  556.40 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   556.40 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0534

ลว.  24 ม.ค.65

110 ใบส่ังซ้ือวสัดุไฟฟำ้ 909.50              909.50              วธิเีฉพำะเจำะจง ชัยมงคลฮำร์ดแวร์ ชัยมงคลฮำร์ดแวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 909.50 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   909.50 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0535

ลว.  24 ม.ค.65

111 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 3,220.00           3,220.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน  4 รำยกำร รำคำที่เสนอ  3,220.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   3,220.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0536

ลว.  24 ม.ค.65

112 ใบส่ังซ้ือวสัดุทันตกรรม 1,125.00           1,125.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  1,125.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  1,125.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0537

ลว.  27 ม.ค.65



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมกรำคม 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 กมุภำพนัธ ์2565

แบบ สขร.1 

113 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 1,430.00           1,430.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,430.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   1,430.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0538

ลว.  27 ม.ค.65

114 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 11,000.00         11,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไทยกอ๊ส บจก.ไทยกอ๊ส เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 11,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  11,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0539

ลว.  27 ม.ค.65

115 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 25,600.00         25,600.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.น ำววิฒัน์กำรช่ำง บจก.น ำววิฒัน์กำรช่ำง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 25,600.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   25,600.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0540

ลว.  27 ม.ค.65

116 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 4,200.00           4,200.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โพสเฮลท์แคร์ บจก.โพสเฮลท์แคร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 4,200.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   4,200.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0541

ลว.  27 ม.ค.65

117 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 11,352.00         11,352.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แอคทีฟ ทีม บจก.แอคทีฟ ทีม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 11,352.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   11,352.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0542

ลว.  27 ม.ค.65

118 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 20,400.00         20,400.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เมดดิกำ้ บจก.เมดดิกำ้ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ  20,400.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   20,400.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0543

ลว.  27 ม.ค.65

119 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 16,000.00         16,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ย.ูเอม็.เมดิคอบ บจก.ย.ูเอม็.เมดิคอบ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 16,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   16,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0544

ลว.  27 ม.ค.65



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมกรำคม 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 กมุภำพนัธ ์2565

แบบ สขร.1 

120 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 3,175.00           3,175.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งเรืองสินพำนิช ร้ำนรุ่งเรืองสินพำนิช เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน  3 รำยกำร รำคำที่เสนอ  3,175.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   3,175.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0544.1

ลว.  28 ม.ค.65

121 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 11,000.00         11,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.โอเค 168 ซัพพลำย หจก.โอเค 168 ซัพพลำย เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน  1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  11,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   11,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0545

ลว.  31 ม.ค.65

122 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 30,000.00         30,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โกร๊ธซัพพลำย เมดิคอล บจก.โกร๊ธซัพพลำย เมดิคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน  1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  30,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   30,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0546

ลว.  31 ม.ค.65

123 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 12,500.00         12,500.00         วธิเีฉพำะเจำะจง สิฐไชยครุภณัฑ์ สิฐไชยครุภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน  2 รำยกำร รำคำที่เสนอ  12,500.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   12,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0547

ลว.  31 ม.ค.65

124 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 6,741.00           6,741.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดับเบลิยบู ีเมดิคอล บจก.ดับเบลิยบู ีเมดิคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน  1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  6,741.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   6,741.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0548

ลว.  31 ม.ค.65

125 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 3,819.90           3,819.90           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.สหแพทยเ์ภสัช บจก.สหแพทยเ์ภสัช เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน  2 รำยกำร รำคำที่เสนอ   3,819.90 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ    3,819.90 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0549

ลว.  31 ม.ค.65

126 ใบส่ังซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 400,151.30       400,151.30       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไอมอนเมดิแคร์ บจก.ไอมอนเมดิแคร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน  16 รำยกำร รำคำที่เสนอ   400,151.30 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ    400,151.30 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0550

ลว.  31 ม.ค.65



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมกรำคม 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 กมุภำพนัธ ์2565

แบบ สขร.1 

127 ใบส่ังซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 2,040.00           2,040.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอ.ที.เมดิแคร์ บจก.เอ.ที.เมดิแคร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน  2 รำยกำร รำคำที่เสนอ   2,040.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   2,040.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0551

ลว.  31 ม.ค.65

128 ใบส่ังซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 80,000.00         80,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บมจ.เซนต์เมด บมจ.เซนต์เมด เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน  1 รำยกำร รำคำที่เสนอ   80,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ    80,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0552

ลว.  31 ม.ค.65

129 ใบส่ังซ้ือวสัดุทันตกรรม 10,000.00         10,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โพสเฮลท์แคร์ บจก.โพสเฮลท์แคร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน  1 รำยกำร รำคำที่เสนอ   10,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ    10,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0553

ลว.  31 ม.ค.65

130 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 390.00              390.00              วธิเีฉพำะเจำะจง ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน  1 รำยกำร รำคำที่เสนอ   390.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ    390.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0554

ลว.  31 ม.ค.65

131 ใบส่ังซ้ือครุภณัฑ์กำรแพทย์ 16,000.00         16,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไอมอนเมดิแคร์ บจก.ไอมอนเมดิแคร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน  1 รำยกำร รำคำที่เสนอ   16,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ    16,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0555

ลว.  31 ม.ค.65

132 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 50,118.80         50,118.80         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โอเร็กซ์เทรดด้ิง บจก.โอเร็กซ์เทรดด้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน  9 รำยกำร รำคำที่เสนอ   50,118.80 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ    50,118.80 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0556

ลว.  31 ม.ค.65

133 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 3,650.00           3,650.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แอสเซ็นท์ เมดิคอล บจก.แอสเซ็นท์ เมดิคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน  4 รำยกำร รำคำที่เสนอ   3,650.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ    3,650.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0557

ลว.  31 ม.ค.65



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมกรำคม 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 กมุภำพนัธ ์2565

แบบ สขร.1 

134 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 14,535.00         14,535.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไทยเพยีวดีไวซ์ บจก.ไทยเพยีวดีไวซ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน  2 รำยกำร รำคำที่เสนอ   14,535.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ    14,535.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0558

ลว.  31 ม.ค.65

135 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 6,374.00           6,374.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ออฟฟศิเมท(ไทย) บจก.ออฟฟศิเมท(ไทย) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน  2 รำยกำร รำคำที่เสนอ   6,374.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   6,374.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0559

ลว.  31 ม.ค.65

136 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 3,325.00           3,325.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไซเอนซ์เมด บจก.ไซเอนซ์เมด เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน  1 รำยกำร รำคำที่เสนอ   3,325.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ    3,325.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0560

ลว.  31 ม.ค.65

137 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 1,060.00           1,060.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน  2 รำยกำร รำคำที่เสนอ   1,060.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ    1,060.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0561

ลว.  31 ม.ค.65



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จำ้งเหมำซ่อมรถตู้พยำบำล 15,263.55         15,263.55         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โตโยต้ำ นครปฐม บจก.โตโยต้ำ นครปฐม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

ทะเบยีน 1761นฐ รำคำที่เสนอ 15,263.55 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 15,263.55 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0071

จ ำนวน 1 รำยกำร ลว. 14 ม.ค.65

2 จำ้งเหมำท ำแผ่นพบัฯ 5,250.00           5,250.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.นครชัยศรีรุ่งเรืองกำรพมิพ์ บจก.นครชัยศรีรุ่งเรืองกำรพมิพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

จ ำนวน 1 งำน รำคำที่เสนอ 5,250.00 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 5,250.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0072

ลว. 14 ม.ค.65

3 จำ้งเหมำตรวจเช็คระยะ/ 2,807.68           2,807.68           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โตโยต้ำ นครปฐม บจก.โตโยต้ำ นครปฐม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

ทะเบยีน ก-5118นฐ รำคำที่เสนอ  2,807.68 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 2,807.68 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0074

จ ำนวน 1 งำน ลว.  20 ม.ค.65

4 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรและท ำตรำยำง 569.10              569.10              วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.นครชัยศรีรุ่งเรืองกำรพมิพ์ บจก.นครชัยศรีรุ่งเรืองกำรพมิพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ  569.10 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง  569.10 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0075

ลว.  20 ม.ค.65

4 จ้ำงเหมำซ่อมน้ ำร่ัวฯคลังพัสดุ ชั้น 4 12,000.00         12,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง ออ๊ดกำรช่ำง ออ๊ดกำรช่ำง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

จ ำนวน 1 งำน รำคำที่เสนอ  12,000.00 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 12,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0076

ลว.  20 ม.ค.65

5 จำ้งเหมำท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ รพ.สนำม 1,465.00           1,465.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เบญจวรรณพร้ินต้ิง บจก.เบญจวรรณพร้ินต้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ  1,465.00 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง1,465.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0077

ลว.  21 ม.ค.65

6 จำ้งเหมำท ำป้ำยประชำสัมพนัธก์ำรใส่ชุดPPE 300.00              300.00              วธิเีฉพำะเจำะจง เซเวน่ท์ด๊อกซ์ เซเวน่ท์ด๊อกซ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 300.00 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 300.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0078

ลว.  21 ม.ค.65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมกรำคม 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 กมุภำพนัธ ์2565

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมกรำคม 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 กมุภำพนัธ ์2565

แบบ สขร.1 

7 จำ้งเหมำเหมำตรวจเช็คระยะฯ 2,807.68           2,807.68           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โตโยต้ำ นครปฐม บจก.โตโยต้ำ นครปฐม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

รถทะเบยีน ก-5118นฐ รำคำที่เสนอ 2,807.68 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 2,807.68 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0079

จ ำนวน 1 งำน ลว.  21 ม.ค.65

8 จำ้งเหมำปรับปรุงอำคำร รพ .สนำม 45,100.00         45,100.00         วธิเีฉพำะเจำะจง ออ๊ดกำรช่ำง ออ๊ดกำรช่ำง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

จ ำนวน 2 งำน รำคำที่เสนอ 45,100.00 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 45,100.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0079.1

ลว.  24 ม.ค.65

9 จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดฯ25-31ม.ค.65 5,690.32           5,690.32           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แม่ใหญค่ลีนนิ่ง บจก.แม่ใหญค่ลีนนิ่ง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

จ ำนวน  1 งำน รำคำที่เสนอ  5,690.32 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง  5,690.32 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0080

ลว.  25 ม.ค.65

10 จำ้งเหมำเปล่ียนโช๊คประตู 3,500.00           3,500.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ออ๊ดกำรช่ำง ออ๊ดกำรช่ำง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

จ ำนวน 1 งำน รำคำที่เสนอ 3,500.00 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง  3,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0081

ลว.  26 ม.ค.65

11 จำ้งเหมำซ่อมปรับแต่งประตูฯงำนER 8,560.00           8,560.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ภำนุศิลปอ์ลูมิเนียม ภำนุศิลปอ์ลูมิเนียม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

จ ำนวน  1 งำน รำคำที่เสนอ  8,560.00 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง  8,560.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0082

ลว.  26 ม.ค.65

12 จำ้งเหมำปรับพืน้เทหนิฯ 74,500.00         74,500.00         วธิเีฉพำะเจำะจง นำยยอดรัก  รักดี นำยยอดรัก  รักดี เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

จ ำนวน 1 งำน รำคำที่เสนอ  74,500.00 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง  74,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0083

ลว.  26 ม.ค.65

13 จำ้งเหมำประกอบอำหำร 118,400.00       118,400.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวสำธยิำ  กล่ินสันเถีย๊ะ นำงสำวสำธยิำ  กล่ินสันเถีย๊ะ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

28-31/1/65และ1-3/2/65 รำคำที่เสนอ 118,400.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 118,400.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0083.1

จ ำนวน 1 งำน ลว.  27 ม.ค.65



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมกรำคม 2565
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 กมุภำพนัธ ์2565

แบบ สขร.1 

14 จำ้งเหมำก ำจดัขยะติดเชื้อฯ 35,320.00         35,320.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไอซีควอลิต้ีซิสเต็ม บจก.ไอซีควอลิต้ีซิสเต็ม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

จ ำนวน 1 งำน รำคำที่เสนอ  35,320.00 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 35,320.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0084

ลว.  31 ม.ค.65

15 จ้ำงเหมำท ำป้ำยประชำสัมพันธจ์ุดคัดกรองฯ 720.00              720.00              วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เบญจวรรณพร้ินต้ิง บจก.เบญจวรรณพร้ินต้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  720.00 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 720.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0085

ลว.  31 ม.ค.65

16 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรและท ำตรำยำง 1,094.40           1,094.40           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.นครชัยศรีรุ่งเรืองกำรพมิพ์ บจก.นครชัยศรีรุ่งเรืองกำรพมิพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำที่เสนอ  1,094.40 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง  1,094.40 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0086

ลว.  31 ม.ค.65

17 จำ้งเหมำปรับพืน้เทหนิฯ 74,500.00         74,500.00         วธิเีฉพำะเจำะจง นำยยอดรัก  รักดี นำยยอดรัก  รักดี เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

จ ำนวน 1 งำน รำคำที่เสนอ  74,500.00 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 74,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0087

ลว.  31 ม.ค.65
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