


แบบ  สขร.1

ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ / จ้ำง เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ 

ที่ (รำคำกลำง) โดยสรุป หรือขอตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 4,200.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน สุขสวสัด์ิ 4,200.00    ร้าน สุขสวสัด์ิ 4,200.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด DS0000006
2 ซ้ือวสัดุบริโภค 371.00      เฉพาะเจาะจง หจก.พทีี เบฟเวอเรจ(น้ าด่ืมเพยีว)           371.00      หจก.พีที เบฟเวอเรจ(น้ าด่ืมเพียว)           371.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด OT0000037
3 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1,500.00    เฉพาะเจาะจง S.R.กอ็ปปี้เซ็นเตอร์ 1,500.00    S.R.กอ็ปปี้เซ็นเตอร์ 1,500.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด P20000490
4 ค่าจา้งเหมาก าจดัขยะมูลฝอย 800.00      เฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิไ์ทรงาม 800.00      องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิไ์ทรงาม 800.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด P20000491
5 ค่าสมัครสมาชิกการทดสอบความช านาญทาง

หอ้งปฏบิติัการ
6,500.00    เฉพาะเจาะจง ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 1 เชยีงใหม ่ 6,500.00    ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 1 เชยีงใหม ่ 6,500.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด P20000492

6 ค่าจา้งเหมาก าจดัขยะติดเชื้อ 2,340.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอน็ไวรอนเมน้ท์ ซีสเท็มส์ 2,340.00    หจก.ไทยเอน็ไวรอนเมน้ท์ ซีสเท็มส์ 2,340.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด P20000498
7 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 2,097.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน สามสิริทรัพย ์เทรดด้ิง 2,097.00    ร้าน สามสิริทรัพย ์เทรดด้ิง 2,097.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด P30000144
8 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 8,564.00    เฉพาะเจาะจง หจก.คลังเคร่ืองเขยีนอภญิญา(สาขาพิษณุโลก) 8,564.00    หจก.คลังเคร่ืองเขยีนอภญิญา(สาขาพิษณุโลก) 8,564.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด P30000147
9 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 435.00      เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเจริญ 435.00      ร้านรุ่งเจริญ 435.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด P30000148
10 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 799.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สุชนิพานิช 799.00      ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สุชนิพานิช 799.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด P30000146
11 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 10,500.00  เฉพาะเจาะจง ร้าน A.T.N.กรุ๊ป 10,500.00  ร้าน A.T.N.กรุ๊ป 10,500.00   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด P30000142
12 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 3,840.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน สุขสวสัด์ิ 3,840.00    ร้าน สุขสวสัด์ิ 3,840.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด P30000145
13 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 2,850.00    เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเจริญ 2,850.00    ร้านรุ่งเจริญ 2,850.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด P30000149
14 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 300.00      เฉพาะเจาะจง เจ้เป้าเคร่ืองครัวและสังฆภัณฑ์  300.00      เจ้เป้าเคร่ืองครัวและสังฆภัณฑ์  300.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด P30000150
15 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 4,950.00    เฉพาะเจาะจง ไอเดีย องิค์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วสิ   4,950.00    ไอเดีย อิงค์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส   4,950.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด P70000078
16 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 288.90      เฉพาะเจาะจง ร้านทรายอะไหล่ยนต์ 288.90      ร้านทรายอะไหล่ยนต์ 288.90       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PB0000074
17 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 650.00      เฉพาะเจาะจง ร้านชา่งแวน่ไดนาโม 650.00      ร้านชา่งแวน่ไดนาโม 650.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PB0000075
18 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 540.00      เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทรัพยค้์าเหล็ก 540.00      ร้านรุ่งทรัพยค้์าเหล็ก 540.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PE0000053
19 ค่าซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1,637.10    เฉพาะเจาะจง บริษัท อลีนกจิสยาม จ ากดั สาขาบึงนาราง  1,637.10    บริษัท อลีนกจิสยาม จ ากดั สาขาบึงนาราง  1,637.10    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PI0000084
20 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 29,900.00  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บึงนารางบริการแกส๊   29,900.00  ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บึงนารางบริการแกส๊   29,900.00   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PH0000073
21 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1,620.00    เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางกระทุ่ม 1,620.00    โรงพยาบาลบางกระทุ่ม 1,620.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PL0000234
22 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,737.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั 4,737.00    บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั 4,737.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PL0000244
23 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 11,488.25  เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีเอน็.โปรดักส์    11,488.25  หจก.พ.ีเอน็.โปรดักส์    11,488.25   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PL0000246
24 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 9,713.36    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั  9,713.36    บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั  9,713.36    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PL0000247

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   กันยำยน 2561

โรงพยำบำลบึงนำรำง
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ
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25 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,771.50    เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 4,771.50    บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 4,771.50    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PL0000251
26 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,200.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากดั   2,200.00    บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากดั   2,200.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PL0000245
27 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมคีอลส์(1979) จ ากดั        1,000.00    บริษัท ที.โอ.เคมคีอลส์(1979) จ ากดั        1,000.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PL0000243
28 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 8,800.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท วทิยาศรม จ ากดั สาขาพิษณุโลก 8,800.00    บริษัท วทิยาศรม จ ากดั สาขาพิษณุโลก 8,800.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PL0000250
29 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1,900.00    เฉพาะเจาะจง ร้านนิตยาเหล็กเพชร 1,900.00    ร้านนิตยาเหล็กเพชร 1,900.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PL0000252
30 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 700.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.ซี.พ.ี จ ากดั 700.00      บริษัท เอฟ.ซี.พ.ี จ ากดั 700.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PL0000230
31 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 20,860.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เอม็ที อปุกรณ์การแพทย์ จ ากดั 20,860.00  บริษัท เอม็ที อปุกรณ์การแพทย์ จ ากดั 20,860.00   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PL0000253
32 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 29,700.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั     29,700.00  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 29,700.00   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000892
33 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท แกว้มงักรเภสัช จ ากดั  2,500.00    บริษัท แกว้มงักรเภสัช จ ากดั  2,500.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000928
34 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 6,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั   6,000.00    บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั   6,000.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000876
35 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 5,888.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)      5,888.00    บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)      5,888.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000898
36 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 540.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)      540.00      บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)      540.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000898
37 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 18,420.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอจนีเีทค จ ากดั    18,420.00  บริษัท ไบโอจนีีเทค จ ากดั    18,420.00   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000897
38 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4,150.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากดั 4,150.00    บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากดั 4,150.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000913
39 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3,080.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามญั พรีเมด ฟาร์มา       3,080.00    ห้างหุ้นส่วนสามญั พรีเมด ฟาร์มา       3,080.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000929
40 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,644.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มา่ อนิโนวา จ ากดั    1,644.00    บริษัท ฟาร์มา่ อนิโนวา จ ากดั    1,644.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000926
41 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 5,300.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน ์จ ากดั    5,300.00    บริษัท เมดไลน ์จ ากดั    5,300.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000907
42 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 7,490.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั    7,490.00    บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั    7,490.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000919
43 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท หมอยาไทย 101 จ ากดั     2,000.00    บริษัท หมอยาไทย 101 จ ากดั     2,000.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000911
44 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3,400.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั 3,400.00    บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั 3,400.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000905
45 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดั       1,500.00    บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดั       1,500.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000906
46 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 7,026.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั 7,026.00    บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั 7,026.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000908
47 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 15,632.40  เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั     15,632.40  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั     15,632.40   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000909
48 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 9,244.80    เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั    9,244.80    บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั    9,244.80    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000916
49 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 11,250.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน ์จ ากดั 11,250.00  บริษัท เมดไลน ์จ ากดั    11,250.00   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000903
50 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,740.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท บูรพาโอสถ จ ากดั 1,740.00    บริษัท บูรพาโอสถ จ ากดั 1,740.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000927
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51 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,526.80    เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอน็ พ ีเฮลท์แคร์ จ ากดั   2,526.80    บริษัท ที เอน็ พ ีเฮลท์แคร์ จ ากดั   2,526.80    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000902
52 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 5,680.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอน็ พ ีเฮลท์แคร์ จ ากดั   5,680.00    บริษัท ที เอน็ พ ีเฮลท์แคร์ จ ากดั   5,680.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000902
53 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4,250.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั 4,250.00    บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั 4,250.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000930
54 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,112.80    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั 1,112.80    บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั 1,112.80    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000922
55 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 6,848.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั 6,848.00    บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั 6,848.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000900
56 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3,252.80    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอโนวา่ จ ากดั  3,252.80    บริษัท ไบโอโนวา่ จ ากดั  3,252.80    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000917
57 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 5,457.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 5,457.00    บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 5,457.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000921
58 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,985.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวไลฟ ์ฟาร์มา่ จ ากดั 1,985.00    บริษัท นิวไลฟ ์ฟาร์มา่ จ ากดั  1,985.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000910
59 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 12,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เอช.เค.เมดิซีน จ ากดั  12,000.00  บริษัท เอช.เค.เมดิซีน จ ากดั  12,000.00   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000896
60 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4,350.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมคัิลส์ จ ากดั 4,350.00    บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมคัิลส์ จ ากดั 4,350.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000914
61 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 10,600.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีฮาแล็บ จ ากดั     10,600.00  บริษัท ฟีฮาแล็บ จ ากดั     10,600.00   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000923
62 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,464.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ. เคมคีอลส์(1979)จ ากดั 2,464.00    บริษัท ที.โอ. เคมคีอลส์(1979)จ ากดั 2,464.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000895
63 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,548.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากดั 1,548.00    บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากดั 1,548.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000912
64 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 972.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากดั 972.00      บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากดั 972.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000912
65 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,161.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จ ากดั   2,161.00    บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จ ากดั   2,161.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000901
66 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,854.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั   2,854.00    บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั   2,854.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000899
67 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ยเูมด้า จ ากดั 2,000.00    บริษัท ยเูมด้า จ ากดั 2,000.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000920
68 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,430.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั  2,430.00    บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั  2,430.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000915
69 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 5,778.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 5,778.00    บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 5,778.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000924
70 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 700.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาแลนด์(1982)จ ากดั 700.00      บริษัท ฟาร์มาแลนด์(1982)จ ากดั   700.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000925
71 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,312.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)      2,312.00    บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)      2,312.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000933
72 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 7,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน ์จ ากดั    7,500.00    บริษัท เมดไลน ์จ ากดั    7,500.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000932
73 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,170.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั   2,170.00    บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั   2,170.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000918
74 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จ ากดั   3,500.00    บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จ ากดั   3,500.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000901
75 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,177.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั 1,177.00    บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั 1,177.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000904
76 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,712.80    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 1,712.80    องค์การเภสัชกรรม 1,712.80    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000894
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77 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,852.80    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 1,852.80    องค์การเภสัชกรรม 1,852.80    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000894
78 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 295.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จ ากดั   295.00      บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จ ากดั   295.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000901
79 ซ้ือวสัดุส านกังาน 1,650.00    เฉพาะเจาะจง ร้านสง่าการพิมพ์ 1,650.00    ร้านสง่าการพิมพ์ 1,650.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO0000286
80 ซ้ือวสัดุส านกังาน 5,000.00    เฉพาะเจาะจง เปเปอร์เฮ้าส์ 5,000.00    เปเปอร์เฮ้าส์ 5,000.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO0000287
81 ซ้ือวสัดุส านกังาน 1,211.00    เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเจริญ 1,211.00    ร้านรุ่งเจริญ 1,211.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO0000288
82 ซ้ือวสัดุส านกังาน 3,079.00    เฉพาะเจาะจง หจก.คลังเคร่ืองเขยีนอภญิญา(สาขาพิษณุโลก) 3,079.00    หจก.คลังเคร่ืองเขยีนอภญิญา(สาขาพิษณุโลก) 3,079.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO0000289
83 ซ้ือวสัดุส านกังาน 800.00      เฉพาะเจาะจง ร้านไอซ์ 800.00      ร้านไอซ์ 800.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO0000290
84 ซ้ือวสัดุส านกังาน 380.00      เฉพาะเจาะจง ร้านไอซ์ 380.00      ร้านไอซ์ 380.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO0000291
85 ซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน 2,240.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน ถกูที่สุดเฟอร์นิเจอร์ 2,240.00    ร้าน ถกูที่สุดเฟอร์นิเจอร์ 2,240.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PP0000031
86 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากดั               1,500.00    บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากดั               1,500.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PT0000055
87 ค่าเช่าสัญญาณโทรศัพท์ 1,337.50    เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั 1,337.50    บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั 1,337.50    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ZB0000154
88 ซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 6,990.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สุชนิพานิช      6,990.00    ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สุชนิพานิช      6,990.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PY0000008
89 ซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 4,500.00    เฉพาะเจาะจง นางดุจฤดี ศรีบาง  4,500.00    นางดุจฤดี ศรีบาง  4,500.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PY0000009
90 ซ้ือวสัดุทนัตกรรม 8,988.00    เฉพาะเจาะจง รุ่งนภา เดนตอลแลป 8,988.00    รุ่งนภา เดนตอลแลป 8,988.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด TT0000081
91 ซ้ือวสัดุทนัตกรรม 2,680.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช(1988)จ ากัด  2,680.00    บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช(1988)จ ากดั  2,680.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด TT0000082
92 ซ้ือวสัดุทนัตกรรม 10,770.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดร์ เด็นทั่ล อนิคอร์ปอเรชั่น จ ากดั    10,770.00  บริษัท ไดร์ เด็นทั่ล อนิคอร์ปอเรชั่น จ ากดั    10,770.00   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด TT0000083
93 ซ้ือวสัดุทนัตกรรม 434.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอมมเิน้นท์ จ ากดั     434.00      บริษัท พรอมมเิน้นท์ จ ากดั     434.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด TT0000084
94 ซ้ือวสัดุทนัตกรรม 2,090.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากดั 2,090.00    บริษัท ชมูติร 1967 จ ากดั 2,090.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด TT0000085
95 ซ้ือวสัดุทนัตกรรม 24,770.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากดั 24,770.00  บริษัท ชมูติร 1967 จ ากดั 24,770.00   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด TT0000086
96 ซ้ือวสัดุทนัตกรรม 1,245.48    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั  1,245.48    บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั  1,245.48    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด TT0000087
97 ซ้ือวสัดุทนัตกรรม 2,257.70    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั  2,257.70    บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั  2,257.70    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด TT0000088
98 ซ้ือวสัดุทนัตกรรม 1,065.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 1,065.00    บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 1,065.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด TT0000089
99 ซ้ือวสัดุทนัตกรรม 2,760.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ว ีอาร์ พ ีเด้นท์ จ ากดั 2,760.00    บริษัท ว ีอาร์ พ ีเด้นท์ จ ากดั 2,760.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด TT0000090
100 ซ้ือวสัดุทนัตกรรม 4,650.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เอม็มีเนน้ซ์  4,650.00    ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอม็มเีน้นซ์  4,650.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด TT0000091
101 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 16,730.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิต้ี ไอที ซีสเต็ม จ ากัด (สาขาที่ 00019)   16,730.00  บริษทั ยูนิต้ี ไอที ซีสเต็ม จ ากัด (สาขาที่ 00019)   16,730.00   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด Q40000016
102 จา้งตรวจทางหอ้งปฏบิติัการ 6,750.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยแ์ลบธนบุรี จ ากดั 6,750.00    บริษัท ศูนยแ์ลบธนบุรี จ ากดั 6,750.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด LA0000052

หน้าที่ 4



แบบ  สขร.1

ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ / จ้ำง เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ 

ที่ (รำคำกลำง) โดยสรุป หรือขอตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   กันยำยน 2561

โรงพยำบำลบึงนำรำง
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ

103 จา้งตรวจทางหอ้งปฏบิติัการ 18,360.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยแ์ลบธนบุรี จ ากดั 18,360.00  บริษัท ศูนยแ์ลบธนบุรี จ ากดั 18,360.00   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด LA0000053
104 ค่าจา้งตรวจ X-ray 8,600.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท จ ีดี โฟร์ จ ากดั      8,600.00    บริษัท จ ีดี โฟร์ จ ากดั      8,600.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด XR0000054
105 ค่าจา้งตรวจ X-ray 7,000.00    เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ 7,000.00    โรงพยาบาลชยัอรุณเวชการ 7,000.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด XR0000055
106 ค่าจา้งตรวจ X-ray 8,300.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากดั  8,300.00    บริษัท โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากดั  8,300.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด XR0000056
107 ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ 20,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เมดิคอลอคีวปิเมนท์ เซลล์แอนด์เซอร์วสิ    20,000.00  หจก.เมดิคอลอคีวปิเมนท์ เซลล์แอนด์เซอร์วสิ    20,000.00   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด Z70000060
108 ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ 11,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เอม็ที อปุกรณ์การแพทย์ จ ากดั 11,000.00  บริษัท เอม็ที อปุกรณ์การแพทย์ จ ากดั 11,000.00   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด Z70000059
109 ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ 18,900.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท แก้วดีไซนอ์ิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต(ประเทศไทย)จ ากัด   18,900.00  บริษัท แก้วดีไซนอ์ิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต(ประเทศไทย)จ ากัด   18,900.00   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด Z70000061
110 ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ 17,700.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เอม็ที อปุกรณ์การแพทย์ จ ากดั 17,700.00  บริษัท เอม็ที อปุกรณ์การแพทย์ จ ากดั 17,700.00   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด Z70000064
111 ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ 27,500.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เอม็ที อปุกรณ์การแพทย์ จ ากดั 27,500.00  บริษัท เอม็ที อปุกรณ์การแพทย์ จ ากดั 27,500.00   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด Z70000062
112 ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ 33,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั    33,000.00  บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั    33,000.00   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด Z70000063

จ ำนวนเงินทั้งสิ้น 671,083.99              

หกแสนเจ็ดหมื่นหน่ึงพันแปดสิบสำมบำทเก้ำสิบเก้ำสตำงค์
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