




แบบ  สขร.1

ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ / จ้ำง เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ 

ที่ (รำคำกลำง) โดยสรุป หรือขอตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวสัดุ X-ray 1,500.00    เฉพาะเจาะจง บจก.สมาร์ทเท็ค เท็คโนโลยี ่(ส านักงานใหญ)่         1,500.00    บจก.สมาร์ทเท็ค เท็คโนโลยี ่(ส านักงานใหญ่)         1,500.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด AX0000022
2 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม 5,730.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด   5,730.00    ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด   5,730.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด P10000021
3 ซ้ือวสัดุบริโภค 392.00      เฉพาะเจาะจง หจก.พทีี เบฟเวอเรจ(น้ าด่ืมเพยีว)           392.00      หจก.พีท ีเบฟเวอเรจ(น้ าด่ืมเพียว)           392.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด OT0000039
4 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 21,340.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิต้ี ไอที ซีสเต็ม จ ากัด (สาขาที่ 00019) 21,340.00  บริษทั ยูนิต้ี ไอที ซีสเต็ม จ ากัด (สาขาที่ 00019) 21,340.00   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด LR0000002
5 จา้งเหมาท าความสะอาด 7,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาววรรฤดี รุ่งมี 7,000.00    นางสาววรรฤดี รุ่งมี 7,000.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด P20000503
6 จา้งเหมาท าความสะอาด 7,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวสง่า ศรีดงเค็ง 7,000.00    นางสาวสง่า ศรีดงเค็ง 7,000.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด P20000504
7 จา้งเหมาบริการ (บคุลากร) ต าแหนง่ นกัวชิาการ

สาธารณสุข
11,030.00  เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินภา ขอนทอง 11,030.00  นางสาวศิรินภา ขอนทอง 11,030.00   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด P20000505

8 จา้งเหมาบริการ (บคุลากร) ต าแหนง่ พนกังาน

ช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มการ)
6,227.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวมาลินี ตันติผล 6,227.00    นางสาวมาลินี ตันติผล 6,227.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด P20000506

9 จา้งเหมาบริการ (บคุลากร) ต าแหนง่  พนกังาน

รักษาความปลอดภยั
6,552.00    เฉพาะเจาะจง นายปิยณัฐ พรมกา 6,552.00    นายปิยณัฐ พรมกา 6,552.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด P20000507

10 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1,805.00    เฉพาะเจาะจง S.R.กอ็ปปี้เซ็นเตอร์ 1,805.00    S.R.กอ็ปปี้เซ็นเตอร์ 1,805.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด P20000511
11 ค่าจา้งเหมาก าจดัขยะมูลฝอย 800.00      เฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแกว้ 800.00      องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแกว้ 800.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด P20000512
12 ค่าจา้งเหมาก าจดัขยะติดเชื้อ 2,904.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอน็ไวรอนเมน้ท์ ซีสเท็มส์ 2,904.00    หจก.ไทยเอน็ไวรอนเมน้ท์ ซีสเท็มส์ 2,904.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด P20000513
13 ค่าจา้งเหมาบริการ 7,500.00    เฉพาะเจาะจง นายเสวก เจริญสิงห์ 7,500.00    นายเสวก เจริญสิงห์ 7,500.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด P20000519
14 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 6,771.00    เฉพาะเจาะจง หจก.คลังเคร่ืองเขยีนอภญิญา(สาขาพิษณุโลก) 6,771.00    หจก.คลังเคร่ืองเขยีนอภญิญา(สาขาพิษณุโลก) 6,771.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด P30000155
15 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 7,500.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน A.T.N.กรุ๊ป 7,500.00    ร้าน A.T.N.กรุ๊ป 7,500.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด P30000156
16 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 1,070.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิต้ี ไอที ซีสเต็ม จ ากัด (สาขาที่ 00019) 1,070.00    บริษทั ยูนิต้ี ไอที ซีสเต็ม จ ากัด (สาขาที่ 00019) 1,070.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด P70000080
17 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 3,210.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิต้ี ไอที ซีสเต็ม จ ากัด (สาขาที่ 00019) 3,210.00    บริษทั ยูนิต้ี ไอที ซีสเต็ม จ ากัด (สาขาที่ 00019) 3,210.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด P70000083
18 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 714.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิต้ี ไอที ซีสเต็ม จ ากัด (สาขาที่ 00019) 714.00      บริษทั ยูนิต้ี ไอที ซีสเต็ม จ ากัด (สาขาที่ 00019) 714.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด P70000084
19 ซ้ือวสัดุไฟฟา้ 522.00      เฉพาะเจาะจง หจก.คลังเคร่ืองเขยีนอภญิญา(สาขาพิษณุโลก) 522.00      หจก.คลังเคร่ืองเขยีนอภญิญา(สาขาพิษณุโลก) 522.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PB0000077
20 ซ้ือวสัดุไฟฟา้ 941.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพรชยัการไฟฟ้า 941.00      ร้านพรชยัการไฟฟ้า 941.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PB0000078
21 ซ้ือวสัดุไฟฟา้ 550.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงไชยการไฟฟ้า 2501 จ ากดั   550.00      บริษัท ธงไชยการไฟฟ้า 2501 จ ากดั   550.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PB0000079
22 ซ้ือวสัดุไฟฟา้ 2,400.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงไชยการไฟฟ้า 2501 จ ากดั   2,400.00    บริษัท ธงไชยการไฟฟ้า 2501 จ ากดั   2,400.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PB0000080

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   พฤศจิกำยน 2561

โรงพยำบำลบึงนำรำง
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ
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23 ซ้ือวสัดุไฟฟา้ 1,320.00    เฉพาะเจาะจง ร้านบึงนารางค้าเหล็ก 1,320.00    ร้านบึงนารางค้าเหล็ก 1,320.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PB0000081
24 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 1,568.00    เฉพาะเจาะจง ร้านโพทะเลค้าเหล็ก 1,568.00    ร้านโพทะเลค้าเหล็ก 1,568.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PE0000055
25 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 1,900.00    เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทรัพยค้์าเหล็ก 1,900.00    ร้านรุ่งทรัพยค้์าเหล็ก 1,900.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PE0000056
26 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 749.00      เฉพาะเจาะจง ร้านทรายอะไหล่ยนต์ 749.00      ร้านทรายอะไหล่ยนต์ 749.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PE0000057
27 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 31,097.80  เฉพาะเจาะจง หจก.บึงนารางบริการแกส๊     31,097.80  หจก.บึงนารางบริการแกส๊     31,097.80   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PH0000076
28 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 8,330.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั  8,330.00    บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั  8,330.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PL0000262
29 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,512.50    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.ซี.พ.ี จ ากดั    3,512.50    บริษัท เอฟ.ซี.พ.ี จ ากดั    3,512.50    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PL0000265
30 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,050.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากดั      2,050.00    บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากดั      2,050.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PL0000268
31 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท แอม เบส พลัส จ ากดั 3,500.00    บริษัท แอม เบส พลัส จ ากดั 3,500.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PL0000272
32 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 190.00      เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีเอน็.โปรดักส์    190.00      หจก.พ.ีเอน็.โปรดักส์    190.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PL0000273
33 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 7,484.97    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั  7,484.97    บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั  7,484.97    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PL0000263
34 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 6,917.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 6,917.00    บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 6,917.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PL0000267
35 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 14,478.60  เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีเอน็.โปรดักส์    14,478.60  หจก.พ.ีเอน็.โปรดักส์    14,478.60   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PL0000270
36 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4,800.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท วทิยาศรม จ ากดั สาขาพิษณุโลก 4,800.00    บริษัท วทิยาศรม จ ากดั สาขาพิษณุโลก  4,800.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PL0000266
37 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 12,800.00  เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีเอน็.โปรดักส์    12,800.00  หจก.พ.ีเอน็.โปรดักส์    12,800.00   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PL0000276
38 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 7,812.00    เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีเอน็.โปรดักส์    7,812.00    หจก.พ.ีเอน็.โปรดักส์ 7,812.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PL0000274
39 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,890.00    เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางกระทุ่ม  1,890.00    โรงพยาบาลบางกระทุ่ม  1,890.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PL0000264
40 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,700.00    เฉพาะเจาะจง ร้านนิตยาเหล็กเพชร 1,700.00    ร้านนิตยาเหล็กเพชร 1,700.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PL0000282
41 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 10,700.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั  10,700.00  บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั  10,700.00   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PL0000275
42 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 6,532.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั  6,532.00    บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั  6,532.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PL0000278
43 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,766.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท อดุมภณัฑ์ ซัพพลาย จ ากดั 1,766.00    บริษัท อดุมภณัฑ์ ซัพพลาย จ ากดั 1,766.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PL0000269
44 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 12,850.00  เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีเอน็.โปรดักส์    12,850.00  หจก.พ.ีเอน็.โปรดักส์    12,850.00   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PL0000274
45 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 680.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั    680.00      บริษัท ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั    680.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0001005
46 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 7,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน ์จ ากดั  7,500.00    บริษัท เมดไลน ์จ ากดั  7,500.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000999
47 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3,400.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั   3,400.00    บริษัท โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั   3,400.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000998
48 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ยเูมด้า จ ากดั 2,000.00    บริษัท ยเูมด้า จ ากดั 2,000.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000984

หน้าที่ 2
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ที่ (รำคำกลำง) โดยสรุป หรือขอตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   พฤศจิกำยน 2561

โรงพยำบำลบึงนำรำง
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ

49 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 5,940.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั   5,940.00    บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั   5,940.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0001010
50 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,950.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ. เคมคีอลส์(1979)จ ากดั        1,950.00    บริษัท ที.โอ. เคมคีอลส์(1979)จ ากดั        1,950.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0001002
51 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 7,550.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั   7,550.00    บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั   7,550.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000991
52 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,870.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั   2,870.00    บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั   2,870.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0001001
53 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3,380.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั     3,380.00    บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั     3,380.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000987
54 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3,400.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั 3,400.00    บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั 3,400.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000993
55 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3,715.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวไลฟ ์ฟาร์มา่ จ ากดั 3,715.00    บริษัท นิวไลฟ ์ฟาร์มา่ จ ากดั 3,715.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000995
56 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 5,457.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 5,457.00    บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั    5,457.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000985
57 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,100.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั     2,100.00    บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั     2,100.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0001007
58 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3,750.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จ ากดั  3,750.00    บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จ ากดั  3,750.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000989
59 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3,300.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท หมอยาไทย 101 จ ากดั 3,300.00    บริษัท หมอยาไทย 101 จ ากดั   3,300.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0001009
60 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 19,350.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จ ากดั  19,350.00  บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จ ากดั  19,350.00   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0001011
61 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 17,250.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั   17,250.00  บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั   17,250.00   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000981
62 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอช.เค.เมดิซีน จ ากดั  4,500.00    บริษัท เอช.เค.เมดิซีน จ ากดั  4,500.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0001006
63 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3,424.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอก็ซ์ จ ากดั  3,424.00    บริษัท อาร์เอก็ซ์ จ ากดั  3,424.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0001000
64 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4,568.90    เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 4,568.90    บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 4,568.90    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000997
65 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,126.80    เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอน็ พ ีเฮลท์แคร์ จ ากดั 1,126.80    บริษัท ที เอน็ พ ีเฮลท์แคร์ จ ากดั  1,126.80    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000996
66 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,466.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มา่ อนิโนวา จ ากดั 2,466.00    บริษัท ฟาร์มา่ อนิโนวา จ ากดั 2,466.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000992
67 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 6,480.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากดั 6,480.00    บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากดั        6,480.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000990
68 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 40,478.40  เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั     40,478.40  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั     40,478.40   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000988
69 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 6,785.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)      6,785.00    บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)      6,785.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000986
70 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,502.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากดั   2,502.00    บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากดั   2,502.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0001004
71 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 32,980.75  เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 32,980.75  องค์การเภสัชกรรม 32,980.75   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0001015
72 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ. เคมคีอลส์(1979)จ ากดั        2,000.00    บริษัท ที.โอ. เคมคีอลส์(1979)จ ากดั        2,000.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0001002
73 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 7,080.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอน็ พ ีเฮลท์แคร์ จ ากดั 7,080.00    บริษัท ที เอน็ พ ีเฮลท์แคร์ จ ากดั 7,080.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000996
74 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3,800.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากดั        3,800.00    บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากดั        3,800.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000990

หน้าที่ 3
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75 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,840.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั     1,840.00    บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั     1,840.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0001013
76 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,260.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ. เคมคีอลส์(1979)จ ากดั        1,260.00    บริษัท ที.โอ. เคมคีอลส์(1979)จ ากดั        1,260.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0001012
77 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,900.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมคัิลส์ จ ากดั   2,900.00    บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมคัิลส์ จ ากดั   2,900.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000983
78 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 900.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั 900.00      บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั 900.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000987
79 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,760.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มนี่า จ ากดั  1,760.00    บริษัท ฟาร์มนี่า จ ากดั  1,760.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000982
80 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,740.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท บูรพาโอสถ จ ากดั  1,740.00    บริษัท บูรพาโอสถ จ ากดั  1,740.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0001003
81 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3,060.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามญั พรีเมด ฟาร์มา 3,060.00    ห้างหุ้นส่วนสามญั พรีเมด ฟาร์มา 3,060.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000994
82 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,916.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั        2,916.00    บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั        2,916.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0001016
83 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,890.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)      2,890.00    บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)      2,890.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0001014
84 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 350.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั 350.00      บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั 350.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0000987
85 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,150.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั   1,150.00    บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั   1,150.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0001059
86 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 8,000.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แล็บไลน์(2000) 8,000.00    ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แล็บไลน์(2000) 8,000.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PM0000222
87 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 21,346.50  เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั  21,346.50  บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั  21,346.50   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PM0000223
88 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 6,420.00    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 6,420.00    องค์การเภสัชกรรม 6,420.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PM0000224
89 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 90,600.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั อนิฟนิทิ ไซเอน็ซ์ จ ากดั 90,600.00  บริษัท อนิฟินิท ไซเอน็ซ์ จ ากดั 90,600.00   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PM0000225
90 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 11,984.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั  11,984.00  บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั  11,984.00   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PM0000228
91 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 16,050.00  เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เจเจไอ ไบโอเทค     16,050.00  ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เจเจไอ ไบโอเทค     16,050.00   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PM0000227
92 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 3,499.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แลบมาสเตอร์ แอด็วานซ์ จ ากดั  3,499.00    บริษัท แลบมาสเตอร์ แอด็วานซ์ จ ากดั  3,499.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PM0000226
93 ซ้ือวสัดุส านกังาน 2,250.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด       2,250.00    ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด       2,250.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO0000304
94 ซ้ือวสัดุส านกังาน 1,626.00    เฉพาะเจาะจง หจก.คลังเคร่ืองเขยีนอภญิญา(สาขาพิษณุโลก) 1,626.00    หจก.คลังเคร่ืองเขยีนอภญิญา(สาขาพิษณุโลก) 1,626.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO0000305
95 ซ้ือวสัดุส านกังาน 3,000.00    เฉพาะเจาะจง เปเปอร์เฮ้าส์        3,000.00    เปเปอร์เฮ้าส์        3,000.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO0000306
96 ครุภณัฑ์ส านกังาน 2,198.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั สุชินพานชิ 2,198.00    ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สุชนิพานิช 2,198.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PP0000032
97 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 900.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ. เคมคีอลส์(1979)จ ากดั        900.00      บริษัท ที.โอ. เคมคีอลส์(1979)จ ากดั        900.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PT0000066
98 ซ้ือวสัดุทนัตกรรม 1,120.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสดีเอส เคอร์ จ ากดั 1,120.00    บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จ ากดั 1,120.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด TT0000092
99 ซ้ือวสัดุทนัตกรรม 4,180.00    เฉพาะเจาะจง บริษัทชมูติร 1967 จ ากดั 4,180.00    บริษัทชมูติร 1967 จ ากดั       4,180.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด TT0000093
100 ซ้ือวสัดุทนัตกรรม 3,040.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสดีเอส เคอร์ จ ากดั 3,040.00    บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จ ากดั 3,040.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด TT0000094
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แบบ  สขร.1

ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ / จ้ำง เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ 

ที่ (รำคำกลำง) โดยสรุป หรือขอตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   พฤศจิกำยน 2561

โรงพยำบำลบึงนำรำง
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ

101 จา้งตรวจทางหอ้งปฏบิติัการ 250.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยแ์ลบธนบุรี จ ากดั 250.00      บริษัท ศูนยแ์ลบธนบุรี จ ากดั 250.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด LA0000057
102 จา้งตรวจทางหอ้งปฏบิติัการ 9,520.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยแ์ลบธนบุรี จ ากดั 9,520.00    บริษัท ศูนยแ์ลบธนบุรี จ ากดั 9,520.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด LA0000058
103 จา้งตรวจทางหอ้งปฏบิติัการ 15,119.10  เฉพาะเจาะจง รุ่งนภา เดนตอลแลป 15,119.10  รุ่งนภา เดนตอลแลป 15,119.10   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด LA0000059
104 จา้งตรวจทางหอ้งปฏบิติัการ 800.00      เฉพาะเจาะจง ศูนยว์ทิยาศาตร์การแพทยท์ี่ 3 นครสวรรค์    800.00      ศูนยว์ทิยาศาตร์การแพทยท์ี่ 3 นครสวรรค์    800.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด LA0000060
105 ค่าจา้งตรวจ X-ray 10,850.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท จ ีดี โฟร์ จ ากดั      10,850.00  บริษัท จ ีดี โฟร์ จ ากดั      10,850.00   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด XR0000059
106 ค่าจา้งตรวจ X-ray 6,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากดั  6,500.00    บริษัท โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากดั  6,500.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด XR0000060
107 ค่าจา้งตรวจ X-ray 4,100.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากดั  4,100.00    บริษัท โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากดั  4,100.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด XR0000060
108 ค่าซ่อมครุภณัฑ์ส านกังาน 1,000.00    เฉพาะเจาะจง พ.ีเค.อเีลคตริค  1,000.00    พ.ีเค.อเีลคตริค  1,000.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด Z10000022
109 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 12,800.00  เฉพาะเจาะจง ร้านโพทะเลยางยนต์ 12,800.00  ร้านโพทะเลยางยนต์ 12,800.00   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PR0000007
110 ค่าเช่าสัญญาณโทรศัพท์ 1,475.53    เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั 1,475.53    บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั 1,475.53    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด AA0000013
111 ค่า GPS 600.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก็ซ์เซ็นส์ อนิฟอร์เมชั่น เซอร์วสิ จ ากดั      600.00      บริษัท เอก็ซ์เซ็นส์ อนิฟอร์เมชั่น เซอร์วสิ จ ากดั      600.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด AA0000014
112 ค่าเช่าสัญญาณอนิเตอร์เนต็ 2,664.30    เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน)           2,664.30    บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน)           2,664.30    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด AA0000015
113 ค่าเช่าสัญญาณโทรศัพท์ 399.75      เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน)           399.75      บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน)           399.75       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด AA0000016

จ ำนวนเงินทั้งสิ้น 722,247.90              

เจ็ดแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบำทเก้ำสิบสตำงค์
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