
ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

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

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

จ ำนวน 1 งำน ลว.1 พ.ย.64

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

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

จ ำนวน 1 งำน ลว.1 พ.ย.64

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

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

จ ำนวน 1 งำน ลว.1 พ.ย.64

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

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

ลว.5 พ.ย.64

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

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

จ ำนวน 1 งำน ลว.5 พ.ย.64

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

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

จ ำนวน 1 งำน ลว.9 พ.ย.64

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

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

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่  3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่  3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 

จ ำนวน 1 งำน ลว.9 พ.ย.64

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

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

จ ำนวน 1 งำน ลว.12 พ.ย.64

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

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

จ ำนวน 1 รำยกำร ลว.12 พ.ย.64

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

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

จ ำนวน 1 รำยกำร ลว.19 พ.ย.64

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

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

จ ำนวน 3 รำยกำร ลว.19 พ.ย.64

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

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

จ ำนวน 1 รำยกำร ลว.19 พ.ย.64

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

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

จ ำนวน 1 รำยกำร ลว.25 พ.ย.64

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



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่  3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 

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

ลว.25 พ.ย.64

                                                                                                                               



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่  3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่  3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่  3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่  3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่  3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่  3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่  3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่  3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่  3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่  3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่  3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่  3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่  3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่  3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่  3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่  3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่  3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่  3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

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

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

ลว.1 พ.ย. 64

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

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

ลว.1 พ.ย. 64

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

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

ลว.1 พ.ย. 64

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

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

ลว.1 พ.ย. 64

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

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

ลว.1 พ.ย. 64

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

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

ลว.1 พ.ย. 64

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

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

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 

ลว. 1 พ.ย.64

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

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

ลว. 1 พ.ย.64

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

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

ลว. 1 พ.ย.64

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

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

ลว. 1 พ.ย.64

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

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

ลว. 1 พ.ย.64

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

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

ลว. 1 พ.ย.64

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

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

ลว. 1 พ.ย.64

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



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 

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

ลว. 1 พ.ย.64

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

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

ลว. 1 พ.ย.64

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

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

ลว. 1 พ.ย.64

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

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

ลว. 1 พ.ย.64

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

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

ลว. 1 พ.ย.64

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

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

ลว. 1 พ.ย.64

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

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

ลว. 1 พ.ย.64



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 

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

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

ลว. 1 พ.ย.64

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

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

ลว. 1 พ.ย.64

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

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

ลว. 1 พ.ย.64

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

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

ลว. 1 พ.ย.64

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

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

ลว. 1 พ.ย.64

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

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

ลว. 1 พ.ย.64

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

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



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 

ลว. 1 พ.ย.64

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

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

ลว. 1 พ.ย.64

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

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

ลว. 1 พ.ย.64

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

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

ลว. 1 พ.ย.64

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

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

ลว. 1 พ.ย.64

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

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

ลว. 1 พ.ย.64

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

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

ลว. 1 พ.ย.64

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



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 

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

ลว. 1 พ.ย.64

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

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

ลว. 1 พ.ย.64

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

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

ลว. 2 พ.ย.64

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

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

ลว. 2 พ.ย.64

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

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

ลว. 2 พ.ย.64

39 จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 6,600.00           6,600.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไทยกอ๊ส บจก.ไทยกอ๊ส เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 6,600.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 6,600.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0198

ลว. 2 พ.ย.64

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

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

ลว. 2 พ.ย.64



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 

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

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

ลว. 2 พ.ย.64

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

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

ลว. 2 พ.ย.64

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

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

ลว. 2 พ.ย.64

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

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

ลว. 2 พ.ย.64

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

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

ลว. 2 พ.ย.64

46 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 672.00              672.00              วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริชัยศึกษำภณัฑ์ ร้ำนศิริชัยศึกษำภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

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

ลว. 2 พ.ย.64

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

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



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 

ลว. 2 พ.ย.64

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

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

ลว. 3 พ.ย.64

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

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

ลว. 3 พ.ย.64

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

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

ลว. 4 พ.ย.64

51 จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง 267.50              267.50              วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยมงคลฮำร์ดแวร์ ร้ำนชัยมงคลฮำร์ดแวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

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

ลว. 4 พ.ย.64

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

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

ลว. 5 พ.ย.64

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

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

ลว.51 พ.ย.64

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



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 

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

ลว. 5 พ.ย.64

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

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

ลว. 5 พ.ย.64

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

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

ลว. 5 พ.ย.64

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

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

ลว. 5 พ.ย.64

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

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

ลว. 5 พ.ย.64

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

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

ลว. 5 พ.ย.64

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

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

ลว. 5 พ.ย.64



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 

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

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

ลว. 5 พ.ย.64

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

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

ลว. 5 พ.ย.64

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

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

ลว. 8 พ.ย.64

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

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

ลว. 9 พ.ย.64

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

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

ลว. 9 พ.ย.64

66 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 237.00              237.00              วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริชัยศึกษำภณัฑ์ ร้ำนศิริชัยศึกษำภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

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

ลว. 9 พ.ย.64

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

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



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 

ลว. 9 พ.ย.64

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

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

ลว. 10 พ.ย.64

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

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

ลว. 10 พ.ย.64

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

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

ลว. 10 พ.ย.64

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

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

ลว. 11 พ.ย.64

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

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

ลว. 11 พ.ย.64

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

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

ลว. 15 พ.ย.64

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



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 

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

ลว. 15 พ.ย.64

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

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

ลว. 15 พ.ย.64

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

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

ลว. 15 พ.ย.64

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

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

ลว. 15 พ.ย.64

78 จดัซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 12,800.00         12,800.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แอดวำนซ์ ไดแอกนอสติก บจก.แอดวำนซ์ ไดแอกนอสติก เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 12,800.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 12,800.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0243

ลว. 15 พ.ย.64

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

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

ลว. 15 พ.ย.64

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

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

ลว. 15 พ.ย.64



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 

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

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

ลว. 15 พ.ย.64

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

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

ลว. 16 พ.ย.64

83 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน 2,500.00           2,500.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริชัยศึกษำภณัฑ์ ร้ำนศิริชัยศึกษำภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,500.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,500.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0249

ลว. 16 พ.ย.64

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

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

ลว. 16 พ.ย.64

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

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

ลว. 16 พ.ย.64

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

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

ลว. 16 พ.ย.64

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

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



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 

ลว. 16 พ.ย.64

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

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

ลว. 16 พ.ย.64

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

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

ลว. 16 พ.ย.64

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

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

ลว. 16 พ.ย.64

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

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

ลว. 16 พ.ย.64

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

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

ลว. 16 พ.ย.64

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

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

ลว. 16 พ.ย.64

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



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 

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

ลว. 16 พ.ย.64

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

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

ลว. 16 พ.ย.64

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

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

ลว. 16 พ.ย.64

97 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 5,000.00           5,000.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนบบีเีค ร้ำนบบีเีค เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 5,000.00 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 5,000.00 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0263

ลว. 16 พ.ย.64

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

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

ลว. 16 พ.ย.64

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

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

ลว. 16 พ.ย.64

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

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

ลว. 16 พ.ย.64



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 

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

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

ลว.16 พ.ย. 64

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

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

ลว.17 พ.ย. 64

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

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

ลว.17 พ.ย. 64

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

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

ลว.17 พ.ย. 64

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

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

ลว.17 พ.ย. 64

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

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

ลว.18 พ.ย. 64

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

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



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 

ลว.19 พ.ย. 65

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

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

ลว.19 พ.ย. 65

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

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

ลว.23 พ.ย. 65

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

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

ลว.23 พ.ย. 65

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

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

ลว.23 พ.ย. 65

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

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

ลว.23 พ.ย. 65

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

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

ลว.23 พ.ย. 65

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



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 

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

ลว.23 พ.ย. 65

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

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

ลว.23 พ.ย. 65

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

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

ลว.23 พ.ย. 65

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

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

ลว.23 พ.ย. 65

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

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

ลว.23 พ.ย. 65

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

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

ลว.26 พ.ย. 65

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

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

ลว.30 พ.ย. 65



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 

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

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

ลว.30 พ.ย. 65

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

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

ลว.30 พ.ย. 65

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

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

ลว.30 พ.ย. 65

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

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

ลว.30 พ.ย. 65

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

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

ลว.30 พ.ย. 65

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

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

ลว.30 พ.ย. 65

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

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



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 

ลว.30 พ.ย. 65

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

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

ลว.30 พ.ย. 65

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

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

ลว. 30 พ.ย.64

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

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

ลว. 30 พ.ย.64

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

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

ลว. 30 พ.ย.64

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

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

ลว. 30 พ.ย.64

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

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

ลว. 30 พ.ย.64

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



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนพฤศจกิำยน 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 3 ธนัวำคม 2564

แบบ สขร.1 

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

ลว. 30 พ.ย.64

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

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

ลว. 30 พ.ย.64

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

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

ลว. 30 พ.ย.64

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

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

ลว. 30 พ.ย.64

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

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

ลว. 30 พ.ย.64

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

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

ลว. 30 พ.ย.64
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