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 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จำ้งเหมำก ำจดัปลวกในระบบ 50,000.00         50,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ฮ้ันก ำจดัปลวก บจก.ฮ้ันก ำจดัปลวก เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

เจำะอดัน้ ำยำลงดิน ตึก 5 ชั้น รำคำที่เสนอ 50,000 บำท รำคำที่ตกลงจำ้ง 50,000 บำท นฐ0032.301/2.4.6/0047

จ ำนวน 1 รำยกำร ลว.3 ธ.ค.64

2 จำ้งเหมำปรับปรุงงำนผู้ปว่ยใน 213,500.00       213,500.00       วธิเีฉพำะเจำะจง ออ๊ดกำรช่ำง ออ๊ดกำรช่ำง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

ชั้น 2 และคลินิกแพทยแ์ผนไทย รำคำที่เสนอ 213,500 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 213,500 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0049

จ ำนวน 2 รำยกำร ลว.9 ธ.ค.64

3 จำ้งเหมำปรับปรุงหอ้งประชุม 150,000.00       150,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เกรียงยทุธเอน็จเินียร่ิง บจก.เกรียงยทุธเอน็จเินียร่ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

และหอ้งท ำงำนผู้อ ำนวยกำร รำคำที่เสนอ 150,000 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 150,000 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0050

จ ำนวน 1 รำยกำร ลว.9 ธ.ค.64

4 จำ้งเหมำท ำบวิอนิเฟอร์นิเจอร์ 266,000.00       266,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เกรียงยทุธเอน็จเินียร่ิง บจก.เกรียงยทุธเอน็จเินียร่ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

และผนังที่งำนทันตกรรม รำคำที่เสนอ 266,000 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 266,000 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0051

จ ำนวน 1 รำยกำร ลว.9 ธ.ค.64

4 จำ้งเหมำซ่อมรถตู้โตโยต้ำ 3,745.00           3,745.00           วธิเีฉพำะเจำะจง โตไดนำโม โตไดนำโม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

ทะเบยีน กบ-3477 นฐ รำคำที่เสนอ 3,745 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 3,745 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0052

จ ำนวน 1 รำยกำร ลว.9 ธ.ค.64

5 จำ้งเหมำปรับปรุงระบบระบำย 1,962,380.00    1,962,380.00    วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอเอเอฟอนิเตอร์เนชั่นแนล บจก.เอเอเอฟอนิเตอร์เนชั่นแนล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

อำกำศหอ้งทันตกรรม 5 หอ้ง รำคำที่เสนอ 1,962,380 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 1,962,380 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0053

จ ำนวน 1 รำยกำร ลว.9 ธ.ค.64

6 จำ้งเหมำตรวจเช็คระยะ/ 2,790.00           2,790.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โตโยต้ำ นครปฐม บจก.โตโยต้ำ นครปฐม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

เปล่ียนถำ่ยน้ ำมันเคร่ืองกย-1761 รำคำที่เสนอ 2,790 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,790 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0054

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธนัวำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 มกรำคม 2565

แบบ สขร.1 
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จ ำนวน 1 รำยกำร ลว.15 ธ.ค.64

7 จำ้งเหมำท ำปำ้ยกลุ่มแพทย์ 1,700.00           1,700.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เบญจวรรณพร้ินต้ิง บจก.เบญจวรรณพร้ินต้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

แผนไทยและแพทยท์ำงเลือก รำคำที่เสนอ 1,700 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 1,700  บำท นฐ0032.301/2.4.5/0055

จ ำนวน 1 รำยกำร ลว.20 ธ.ค.64

8 จำ้งเหมำซ่อมรถตู้พยำบำล 2,400.00           2,400.00           วธิเีฉพำะเจำะจง เอม็ เค ออโตคำร์ เอม็ เค ออโตคำร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

ทะเบยีน กย-1761 นฐ รำคำที่เสนอ 2,400 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,400  บำท นฐ0032.301/2.4.5/0057

จ ำนวน 1 รำยกำร ลว.20 ธ.ค.64

9 จำ้งเหมำถำ่ยเอกสำรและท ำ 2,922.00           2,922.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.นครชัยศรีรุ่งเรืองกำรพมิพ์ บจก.นครชัยศรีรุ่งเรืองกำรพมิพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

ตรำยำง รำคำที่เสนอ 2,922 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 2,922   บำท นฐ0032.301/2.4.5/0058

จ ำนวน 1 งำน ลว.20 ธ.ค.64

10 จำ้งเหมำเช่ำระบบสัญญำณ 3,338.40           3,338.40           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เน็ตดีไซน์ บจก.เน็ตดีไซน์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

อนิเตอร์เน็ตรำยป ีเวป็ไซ รพ . รำคำที่เสนอ 3,338.40 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 3,338.40   บำท นฐ0032.301/2.4.5/0059

จ ำนวน 1 งำน ลว.27 ธ.ค.64

11 จำ้งเหมำติดต้ังฉำกอะคริลิค 1,100.00           1,100.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เบญจวรรณพร้ินต้ิง บจก.เบญจวรรณพร้ินต้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

เคร่ืองตรวจตำ (เทเบิล้ชิว) รำคำที่เสนอ 1,100 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 1,100 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0060

จ ำนวน 1 งำน ลว.27 ธ.ค.64

12 จำ้งเหมำซ่อมระบบท่อน้ ำทิ้ง 27,000.00         27,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง นำยโชคชัย  บญุฤทธิ์ นำยโชคชัย  บญุฤทธิ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

อำ่งล้ำงจำนท่อล ำรำงอดุตัน รำคำที่เสนอ 27,000 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 27,000 บำท นฐ0032.301/2.4.5/0061

จ ำนวน 1 งำน ลว.27 ธ.ค.64

13 จำ้งเหมำซ่อมระบบล้ำง 30,000.00         30,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง นำยโชคชัย  บญุฤทธิ์ นำยโชคชัย  บญุฤทธิ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธนัวำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 มกรำคม 2565

แบบ สขร.1 

หน้ำทรำยงำนประปำผิวดิน รำคำที่เสนอ 30,000 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 30,000  บำท นฐ0032.301/2.4.5/0062

จ ำนวน 1 งำน ลว.27 ธ.ค.64

14 จำ้งเหมำติดต้ังโครงหลังคำ 423,000.00       423,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เฟร์ิสคอปอเรชั่น บจก.เฟร์ิสคอปอเรชั่น เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

โรงจอดรถยนต์โดยใช้วสัดุเดิม รำคำที่เสนอ 423,000 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 423,000  บำท นฐ0032.301/2.4.5/0063

จ ำนวน 1 งำน ลว.27 ธ.ค.64

15 จำ้งเหมำบริกำรบคุคลภำยนอก 59,911.00         59,911.00         วธิเีฉพำะเจำะจง นำงจนิดำ  น้อยพทิักษ์ นำงจนิดำ  น้อยพทิักษ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

เพือ่ท ำควำมสะอำด รพ .สนำม รำคำที่เสนอ 59,911 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 59,911  บำท นฐ0032.301/2.4.5/0063

จ ำนวน 1 รำยกำร 181 วนั ลว.27 ธ.ค.64

16 จำ้งเหมำท ำตรำยำง 5,874.30           5,874.30           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.นครชัยศรีรุ่งเรืองกำรพมิพ์ บจก.นครชัยศรีรุ่งเรืองกำรพมิพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 5,874.30 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 5,874.30  บำท นฐ0032.301/2.4.5/0067

ลว.30 ธ.ค.64

17 จำ้งเหมำท ำปำ้ยไวนิลขอบคุณ 680.00              680.00              วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เบญจวรรณพร้ินต้ิง บจก.เบญจวรรณพร้ินต้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

พีน่้องนครปฐม ฉดีวคัซีน100ล้ำนโดส รำคำที่เสนอ 680 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 680  บำท นฐ0032.301/2.4.5/0068

จ ำนวน 1 รำยกำร ลว.30 ธ.ค.64

18 จำ้งเหมำติดต้ังอลูมิเนียม 13,130.00         13,130.00         วธิเีฉพำะเจำะจง ภำนุศิลปอ์ลูมิเนียม ภำนุศิลปอ์ลูมิเนียม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

บำนตำยปดิช่องผนังศูนยป์ระสำน รำคำที่เสนอ 13,130 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 13,130  บำท นฐ0032.301/2.4.5/0069

จ ำนวน 1 รำยกำร ลว.30 ธ.ค.64

19 จำ้งเหมำซ่อมแอร์ ยีห่อ้ไซโจ 800.00              800.00              วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ซัยโจเซอร์วสิ บจก.ซัยโจเซอร์วสิ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังจำ้งเลขที่

เดนก ิขนำด 13000 BTU รำคำที่เสนอ 800 บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ 800  บำท นฐ0032.301/2.4.5/0070

จ ำนวน 1 รำยกำร ลว.30 ธ.ค.64



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธนัวำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 มกรำคม 2565

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

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

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

ลว.1 ธ.ค.64

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

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

ลว. 2 ธ.ค.64

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

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

ลว. 2 ธ.ค.64

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

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

ลว. 2 ธ.ค.64

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

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

ลว. 2 ธ.ค.64

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

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

ลว. 2 ธ.ค.64

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

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

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธนัวำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 มกรำคม 2565

แบบ สขร.1 



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธนัวำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 มกรำคม 2565

แบบ สขร.1 

ลว. 2 ธ.ค.64

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

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

ลว. 2 ธ.ค.64

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

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

ลว. 2 ธ.ค.64

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

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

ลว. 2 ธ.ค.64

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

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

ลว. 2 ธ.ค.64

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

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

ลว. 2 ธ.ค.64

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

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

ลว. 2 ธ.ค.64

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



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธนัวำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 มกรำคม 2565

แบบ สขร.1 

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

ลว. 2 ธ.ค.64

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

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

ลว. 3 ธ.ค.64

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

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

ลว. 3 ธ.ค.64

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

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

ลว. 3 ธ.ค.64

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

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

ลว. 3 ธ.ค.64

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

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

ลว. 3 ธ.ค.64

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

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

ลว. 3 ธ.ค.64



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธนัวำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 มกรำคม 2565

แบบ สขร.1 

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

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

ลว. 7 ธ.ค.64

22 ใบส่ังซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง 898.80              898.80              วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยมงคลฮำร์แวร์ ร้ำนชัยมงคลฮำร์แวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

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

ลว. 7 ธ.ค.64

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

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

ลว. 7 ธ.ค.64

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

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

ลว. 7 ธ.ค.64

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

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

ลว. 7 ธ.ค.64

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

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

ลว. 9 ธ.ค.64

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

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



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธนัวำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 มกรำคม 2565

แบบ สขร.1 

ลว. 9 ธ.ค.64

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

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

ลว. 9 ธ.ค.64

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

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

ลว. 9 ธ.ค.64

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

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

ลว. 9 ธ.ค.64

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

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

ลว. 9 ธ.ค.64

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

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

ลว. 9 ธ.ค.64

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

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

ลว. 9 ธ.ค.64

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



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธนัวำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 มกรำคม 2565

แบบ สขร.1 

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

ลว. 9 ธ.ค.64

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

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

ลว. 9 ธ.ค.64

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

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

ลว. 9 ธ.ค.64

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

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

ลว. 9 ธ.ค.64

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

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

ลว. 9 ธ.ค.64

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

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

ลว. 9 ธ.ค.64

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

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

ลว. 13 ธ.ค.64



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธนัวำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 มกรำคม 2565

แบบ สขร.1 

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

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

ลว. 13 ธ.ค.64

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

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

ลว. 13 ธ.ค.64

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

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

ลว. 15 ธ.ค.64

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

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

ลว. 15 ธ.ค.64

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

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

ลว. 15 ธ.ค.64

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

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

ลว. 15 ธ.ค.64

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

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



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธนัวำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 มกรำคม 2565

แบบ สขร.1 

ลว. 15 ธ.ค.64

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

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

ลว. 15 ธ.ค.64

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

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

ลว. 15 ธ.ค.64

50 ใบส่ังซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง 321.00              321.00              วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนภำนุศิลปอ์ลูมิเนียม ร้ำนภำนุศิลปอ์ลูมิเนียม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

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

ลว. 15 ธ.ค.64

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

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

ลว. 17 ธ.ค.64

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

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

ลว. 17 ธ.ค.64

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

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

ลว. 17 ธ.ค.64

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



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธนัวำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 มกรำคม 2565

แบบ สขร.1 

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

ลว. 17 ธ.ค.64

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

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

ลว. 17 ธ.ค.64

56 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 180.00              180.00              วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริชัยศึกษษภณัฑ์ ร้ำนศิริชัยศึกษษภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

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

ลว. 17 ธ.ค.64

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

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

ลว. 17 ธ.ค.64

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

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

ลว. 17 ธ.ค.64

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

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

ลว. 17 ธ.ค.64

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

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

ลว. 17 ธ.ค.64



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธนัวำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 มกรำคม 2565

แบบ สขร.1 

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

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

ลว. 17 ธ.ค.64

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

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

ลว. 17 ธ.ค.64

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

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

ลว. 17 ธ.ค.64

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

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

ลว. 17 ธ.ค.64

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

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

ลว. 17 ธ.ค.64

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

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

ลว. 17 ธ.ค.64

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

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



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธนัวำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 มกรำคม 2565

แบบ สขร.1 

ลว. 17 ธ.ค.64

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

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

ลว. 17 ธ.ค.64

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

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

ลว. 17 ธ.ค.64

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

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

ลว.  20 ธ.ค.64

71 ใบส่ังซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง 909.50              909.50              วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยมงคลฮำร์ดแวร์ ร้ำนชัยมงคลฮำร์ดแวร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

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

ลว.  20 ธ.ค.64

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

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

ลว.  20 ธ.ค.64

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

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

ลว.  20 ธ.ค.64

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



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธนัวำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 มกรำคม 2565

แบบ สขร.1 

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

ลว.  20 ธ.ค.64

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

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

ลว.  20 ธ.ค.64

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

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

ลว.  20 ธ.ค.64

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

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  2,000.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   2,000.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0389

ลว.  20 ธ.ค.64

78 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 2,600.00           2,600.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แมคโครฟำร์แลบ บจก.แมคโครฟำร์แลบ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  2,600.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   2,600.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0390

ลว.  20 ธ.ค.64

79 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 4,162.30           4,162.30           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.บ.ีเอล็.เอช.เทร็ดด้ิง บจก.บ.ีเอล็.เอช.เทร็ดด้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  4,162.30บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   4,162.30บำท นฐ0032.301/2.4.5/0391

ลว.  20 ธ.ค.64

80 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 13,000.00         13,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไบโอวำลิส บจก.ไบโอวำลิส เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  13,000.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   13,000.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0392

ลว.  20 ธ.ค.64



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธนัวำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 มกรำคม 2565

แบบ สขร.1 

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

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  1,560.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   1,560.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0393

ลว.  20 ธ.ค.64

82 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 9,000.00           9,000.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.มำสุ บจก.มำสุ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  9,000.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   9,000.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0394

ลว.  20 ธ.ค.64

83 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 2,200.00           2,200.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.คอนติเนนเติล-ฟำร์ม บจก.คอนติเนนเติล-ฟำร์ม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  2,200.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   2,200.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0395

ลว.  20 ธ.ค.64

84 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 60,835.92         60,835.92         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ซิลลิค ฟำร์มำ บจก.ซิลลิค ฟำร์มำ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำที่เสนอ  60,835.92บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  60,835.92บำท นฐ0032.301/2.4.5/0396

ลว.  20 ธ.ค.64

85 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 4,626.68           4,626.68           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  4,626.68บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  4,626.68บำท นฐ0032.301/2.4.5/0397

ลว.  20 ธ.ค.64

86 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 10,272.00         10,272.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ บจก.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  10,272.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   10,272.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0398

ลว.  20 ธ.ค.64

87 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 6,355.80           6,355.80           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ บจก.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  6,355.80บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   6,355.80บำท นฐ0032.301/2.4.5/0399



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธนัวำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 มกรำคม 2565

แบบ สขร.1 

ลว.  21 ธ.ค.64

88 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 2,850.00           2,850.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เจริญสุข ฟำร์มำ ซัพพลำย บจก.เจริญสุข ฟำร์มำ ซัพพลำย เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,850.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   2,850.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0400

ลว.  22 ธ.ค.64

89 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 60,250.00         60,250.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี บจก.เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 60,250.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   60,250.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0401

ลว.  22 ธ.ค.64

90 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 25,890.00         25,890.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง บจก.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 25,890.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ  25,890.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0402

ลว.  22 ธ.ค.64

91 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 4,000.00           4,000.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.พำตำร์แลบ(2517) บจก.พำตำร์แลบ(2517) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 4,000.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   4,000.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0403

ลว.  22 ธ.ค.64

92 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 2,280.00           2,280.00           วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,850.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   2,850.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0404

ลว.  22 ธ.ค.64

93 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 2,268.40           2,268.40           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.สหแพทยเ์ภสัช บจก.สหแพทยเ์ภสัช เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,268.40บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   2,268.40บำท นฐ0032.301/2.4.5/0405

ลว.  22 ธ.ค.64

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



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธนัวำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 มกรำคม 2565

แบบ สขร.1 

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 4,860.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   4,860.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0406

ลว.  22 ธ.ค.64

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

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 11,400.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   11,400.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0407

ลว.  22 ธ.ค.64

96 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 7,000.00           7,000.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แอดวำนซ์ ฟำร์มำซูติคอล แมนูเฟคเจอร่ิง บจก.แอดวำนซ์ ฟำร์มำซูติคอล แมนูเฟคเจอร่ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 7,000.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   7,000.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0408

ลว.  22 ธ.ค.64

97 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 3,225.00           3,225.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ที.แมน ฟำร์มำซูติคอล บจก.ที.แมน ฟำร์มำซูติคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,225.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   3,225.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0409

ลว.  24 ธ.ค.64

98 ใบส่ังซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 76,760.00         76,760.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไอมอน เมดิแคร์ บจก.ไอมอน เมดิแคร์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 76,760.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   76,760.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0410

ลว.  24 ธ.ค.64

99 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 34,750.00         34,750.00         วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำที่เสนอ 34,750.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   34,750.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0411

ลว.  24 ธ.ค.64

100 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 3,200.00           3,200.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.น ำววิฒัน์กำรช่ำง บจก.น ำววิฒัน์กำรช่ำง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 3,200.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   3,200.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0412

ลว.  29 ธ.ค.64



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธนัวำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 มกรำคม 2565

แบบ สขร.1 

101 ใบส่ังซ้ือวสัดุส ำนักงำน 92,250.00         92,250.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ยลัูคกี ้กรุ๊ป บจก.ยลัูคกี ้กรุ๊ป เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 92,250.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   92,250.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0413

ลว.  29 ธ.ค.64

102 ใบส่ังซ้ือวดัสุกำรแพทย์ 27,040.00         27,040.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ยลัูคกี ้กรุ๊ป บจก.ยลัูคกี ้กรุ๊ป เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำที่เสนอ 27,040.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   27,040.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0414

ลว.  29 ธ.ค.64

103 ใบส่ังซ้ือวดัสุกำรแพทย์ 13,800.00         13,800.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไทยกอ๊ส บจก.ไทยกอ๊ส เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 13,800.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   13,800.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0415

ลว.  29 ธ.ค.64

104 ใบส่ังซ้ือวดัสุกำรแพทย์ 12,000.00         12,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไอบอด้ี บำลำนซ์ เมดดิเทค บจก.ไอบอด้ี บำลำนซ์ เมดดิเทค เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 12,000.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   12,000.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0416

ลว.  29 ธ.ค.64

105 ใบส่ังซ้ือวดัสุกำรแพทย์ 4,550.00           4,550.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอลิสต์ ซัพพลำย บจก.เอลิสต์ ซัพพลำย เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 4,550.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   4,550.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0417

ลว.  29 ธ.ค.64

106 ใบส่ังซ้ือวดัสุกำรแพทย์ 7,610.00           7,610.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โกร๊ธซัพพลำย เมดิคอล บจก.โกร๊ธซัพพลำย เมดิคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 7,610.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   7,610.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0418

ลว.  29 ธ.ค.64

107 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 15,020.00         15,020.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โกร๊ธซัพพลำย เมดิคอล บจก.โกร๊ธซัพพลำย เมดิคอล เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 15,020.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   15,020.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0419



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธนัวำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 มกรำคม 2565

แบบ สขร.1 

ลว.  29 ธ.ค.64

108 ใบส่ังซ้ือวสัดุงำนบำ้น-งำนครัว 895.00              895.00              วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน ร้ำนพี.พ.ีเคร่ืองเขยีน เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 895.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   895.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0420

ลว.  29 ธ.ค.64

109 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 1,250.00           1,250.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ บจก.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,250.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ    1,250.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0421

ลว.  29 ธ.ค.64

110 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 1,712.00           1,712.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอม็มีเน้นซ์ บจก.เอม็มีเน้นซ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ 1,712.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ    1,712.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0422

ลว.  29 ธ.ค.64

111 ใบส่ังซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 2,190.00           2,190.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนบบีเีค ร้ำนบบีเีค เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,190.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ    2,190.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0423

ลว.  29 ธ.ค.64

112 ใบส่ังซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 2,190.00           2,190.00           วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนบบีเีค ร้ำนบบีเีค เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำที่เสนอ 2,190.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ    2,190.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0423

ลว.  29 ธ.ค.64

113 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 78,420.30         78,420.30         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โอเร็กซ์เทรดด้ิง บจก.โอเร็กซ์เทรดด้ิง เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 8 รำยกำร รำคำที่เสนอ 78,420.30บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   78,420.30บำท นฐ0032.301/2.4.5/0424

ลว.  29 ธ.ค.64

114 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 9,072.00           9,072.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ชัยศิริเวชภณัฑ์ บจก.ชัยศิริเวชภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่



ล ำดับท่ี งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื้อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนธนัวำคม 2564
โรงพยำบำลนครชัยศรี

วนัที่ 4 มกรำคม 2565

แบบ สขร.1 

จ ำนวน 8 รำยกำร รำคำที่เสนอ 9,072.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   9,072.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0425

ลว.  29 ธ.ค.64

115 ใบส่ังซ้ือวสัดุกำรแพทย์ 46,309.30         46,309.30         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 6 รำยกำร รำคำที่เสนอ 46,309.30บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   46,309.30บำท นฐ0032.301/2.4.5/0426

ลว.  29 ธ.ค.64

116 ใบส่ังซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 7,700.00           7,700.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บมจ.ชุมชนเภสัชกรรม บมจ.ชุมชนเภสัชกรรม เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำที่เสนอ  7,700.00บำท รำคำที่ตกลงซ้ือ   7,700.00บำท นฐ0032.301/2.4.5/0427

ลว.  29 ธ.ค.64
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