




แบบ  สขร.1

ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ / จ้ำง เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ 

ที่ (รำคำกลำง) โดยสรุป หรือขอตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวสัดุ X-ray 7,900.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เดวดิ แอนด์ โก 7,900.00   ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เดวดิ แอนด์ โก 7,900.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด AX0000028
2 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม 5,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิกา แพค็กิ้ง จ ากดั 5,000.00   บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จ ากดั 5,000.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด P10000022
3 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม 3,890.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด 3,890.00   ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด 3,890.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด P10000023
4 ซ้ือวสัดุบริโภค 329.00       เฉพาะเจาะจง หจก.พีท ีเบฟเวอเรจ(น้ าด่ืมเพียว)   329.00      หจก.พีท ีเบฟเวอเรจ(น้ าด่ืมเพียว)   329.00      คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด OT0000041
5 ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ 48,150.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 48,150.00  บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 48,150.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด LR0000004
6 จา้งเหมาบริการ (บคุลากร) ต าแหนง่  

พนกังานรักษาความปลอดภยั
8,502.00    เฉพาะเจาะจง นายปิยณัฐ พรมกา 8,502.00   นายปิยณัฐ พรมกา 8,502.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด P20000524

7 จา้งเหมาบริการ (บคุลากร) ต าแหนง่ พนกังาน

ช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มการ)
8,827.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวมาลินี ตันติผล 8,827.00   นางสาวมาลินี ตันติผล 8,827.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด P20000525

8 จา้งเหมาบริการ (บคุลากร) ต าแหนง่ 

นกัวชิาการสาธารณสุข
11,030.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินภา ขอนทอง 11,030.00  นางสาวศิรินภา ขอนทอง 11,030.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด P20000526

9 จา้งเหมาท าความสะอาด 7,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวสง่า ศรีดงเค็ง 7,000.00   นางสาวสง่า ศรีดงเค็ง 7,000.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด P20000527
10 จา้งเหมาท าความสะอาด 7,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาววรรฤดี รุ่งมี 7,000.00   นางสาววรรฤดี รุ่งมี 7,000.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด P20000528
11 จา้งเหมาบริการ 36,500.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวจญัญา วงษ์สุวรรณ์ 36,500.00  นางสาวจญัญา วงษ์สุวรรณ์ 36,500.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด P20000530
12 จา้งเหมาก าจดัขยะมูลฝอย 800.00       เฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแกว้ 800.00      องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแกว้ 800.00      คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด P20000531
13 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1,500.00    เฉพาะเจาะจง S.R.กอ็ปปี้เซ็นเตอร์ 1,500.00   S.R.กอ็ปปี้เซ็นเตอร์ 1,500.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด P20000532
14 จา้งเหมาบริการ 2,000.00    เฉพาะเจาะจง นายประเมนิ โตด้วง 2,000.00   นายประเมนิ โตด้วง 2,000.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด P20000533
15 จา้งเหมาก าจดัขยะติดเชื้อ 3,504.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอน็ไวรอนเมน้ท์ ซีสเท็มส์ 3,504.00   หจก.ไทยเอน็ไวรอนเมน้ท์ ซีสเท็มส์ 3,504.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด P20000534
16 จา้งเหมาบริการ 600.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยะมาศ จงเทพ 600.00      นางสาวปิยะมาศ จงเทพ 600.00      คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด P20000541
17 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 7,223.00    เฉพาะเจาะจง หจก.คลังเคร่ืองเขยีนอภญิญา(สาขาพิษณุโลก) 7,223.00   หจก.คลังเคร่ืองเขยีนอภญิญา(สาขาพิษณุโลก) 7,223.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด P30000165
18 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 690.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด 690.00      ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด 690.00      คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด P30000166
19 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 3,570.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ยนูิต้ี ไอท ีซีสเต็ม จ ากดั (สาขาที ่00019) 3,570.00   บริษัท ยนูิต้ี ไอท ีซีสเต็ม จ ากดั (สาขาที ่00019) 3,570.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด P70000085
20 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 640.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน บึงนารางค้าเหล็ก 640.00      ร้าน บึงนารางค้าเหล็ก 640.00      คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PB0000088
21 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 117.70       เฉพาะเจาะจง ร้านทรายอะไหล่ยนต์ 117.70      ร้านทรายอะไหล่ยนต์ 117.70      คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PB0000089
22 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 1,460.00    เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทรัพยค้์าเหล็กบึงนาราง   1,460.00   ร้านรุ่งทรัพยค้์าเหล็กบึงนาราง   1,460.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PE0000060
23 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 1,410.00    เฉพาะเจาะจง ร้านโรงเหล็กบึงนาราง 1,410.00   ร้านโรงเหล็กบึงนาราง 1,410.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PE0000061

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   มกรำคม 2562

โรงพยำบำลบึงนำรำง
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ



แบบ  สขร.1

ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ / จ้ำง เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ 

ที่ (รำคำกลำง) โดยสรุป หรือขอตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   มกรำคม 2562

โรงพยำบำลบึงนำรำง
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ

24 ค่าซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3,533.14    เฉพาะเจาะจง บริษัท อลีนกจิสยาม จ ากดั สาขาบึงนาราง  3,533.14   บริษัท อลีนกจิสยาม จ ากดั สาขาบึงนาราง  3,533.14    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PI0000088
25 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 23,370.00   เฉพาะเจาะจง หจก.บึงนารางบริการแกส๊ 23,370.00  หจก.บึงนารางบริการแกส๊ 23,370.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PH0000078
26 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 8,893.00    เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีเอน็.โปรดักส์    8,893.00   หจก.พ.ีเอน็.โปรดักส์    8,893.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PL0000284
27 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 6,461.66    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 6,461.66   บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 6,461.66    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PL0000287
28 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1,812.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั 1,812.00   บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั       1,812.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PL0000290
29 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,720.00    เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีเอน็.โปรดักส์   3,720.00   หจก.พ.ีเอน็.โปรดักส์   3,720.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PL0000297
30 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1,215.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.ซี.พ.ี จ ากดั 1,215.00   บริษัท เอฟ.ซี.พ.ี จ ากดั 1,215.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PL0000296
31 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 7,156.00    เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีเอน็.โปรดักส์   7,156.00   หจก.พ.ีเอน็.โปรดักส์   7,156.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PL0000292
32 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1,650.00    เฉพาะเจาะจง นิตยาเหล็กเพชร 1,650.00   นิตยาเหล็กเพชร 1,650.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PL0000305
33 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1,412.40    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 1,412.40   บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 1,412.40    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PL0000294
34 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 5,848.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั 5,848.00   บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั 5,848.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PL0000291
35 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 27,730.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจนีีเทค จ ากดั 27,730.00  บริษัท ไบโอจนีีเทค จ ากดั 27,730.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0001055
36 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3,010.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากดั 3,010.00   บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากดั 3,010.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0001061
37 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4,280.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 4,280.00   บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั    4,280.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0001065
38 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 10,143.60   เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 10,143.60  บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั    10,143.60  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0001068
39 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 18,489.60   เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 18,489.60  บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั    18,489.60  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0001058
40 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,550.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั   2,550.00   บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั   2,550.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0001070
41 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,455.20    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั    1,455.20   บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั    1,455.20    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0001073
42 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,644.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มา่ อนิโนวา จ ากดั 1,644.00   บริษัท ฟาร์มา่ อนิโนวา จ ากดั 1,644.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0001074
43 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 45,888.90   เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั     45,888.90  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั     45,888.90  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0001069
44 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 18,750.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน ์จ ากดั  18,750.00  บริษัท เมดไลน ์จ ากดั  18,750.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0001067
45 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4,750.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากดั  4,750.00   บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากดั  4,750.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0001064
46 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 6,806.80    เฉพาะเจาะจง บริษทั ที เอ็น พ ีเฮลท์แคร์ จ ากัด 6,806.80   บริษทั ที เอ็น พ ีเฮลท์แคร์ จ ากัด 6,806.80    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0001075
47 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3,337.80    เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากดั 3,337.80   บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากดั   3,337.80    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0001077
48 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3,440.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ. เคมคีอลส์(1979)จ ากดั        3,440.00   บริษัท ที.โอ. เคมคีอลส์(1979)จ ากดั        3,440.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0001082
49 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท หมอยาไทย 101 จ ากดั 1,500.00   บริษัท หมอยาไทย 101 จ ากดั 1,500.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0001076
50 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4,350.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมคัิลส์ จ ากดั   4,350.00   บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมคัิลส์ จ ากดั   4,350.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0001062
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51 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,110.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั     2,110.00   บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั     2,110.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0001081
52 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 18,200.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 18,200.00  บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 18,200.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0001071
53 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,550.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั 2,550.00   บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั 2,550.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0001066
54 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 10,676.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั 10,676.00  บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั 10,676.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0001066
55 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 746.80       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 746.80      องค์การเภสัชกรรม 746.80      คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0001083
56 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 22,732.60   เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 22,732.60  องค์การเภสัชกรรม 22,732.60  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0001083
57 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 397.80       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 397.80      องค์การเภสัชกรรม 397.80      คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0001083
58 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 250.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 250.00      องค์การเภสัชกรรม 250.00      คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0001083
59 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั 1,000.00   บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั 1,000.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0001066
60 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3,600.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวไลฟ ์ฟาร์มา่ จ ากดั 3,600.00   บริษัท นิวไลฟ ์ฟาร์มา่ จ ากดั 3,600.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0001080
61 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,740.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท บูรพาโอสถ จ ากดั    1,740.00   บริษัท บูรพาโอสถ จ ากดั    1,740.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0001079
62 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 9,200.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั   9,200.00   บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั   9,200.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0001084
63 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4,154.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั 

(มหาชน)
4,154.00   บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั 

(มหาชน)
4,154.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0001085

64 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4,335.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั 

(มหาชน)
4,335.00   บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั 

(มหาชน)
4,335.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0001085

65 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,550.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอน็.บี.ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช)จ ากดั 2,550.00   บริษัท เอ.เอน็.บี.ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช)จ ากดั 2,550.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0001115

66 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 486.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 486.00      บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 486.00      คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PN0001087
67 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 52,500.00   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เจเจไอ ไบโอเทค 52,500.00  ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เจเจไอ ไบโอเทค 52,500.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PM0000232
68 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 7,490.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 7,490.00   บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 7,490.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PM0000233
69 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 94,393.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับเบิ้ล เอส ไดแอคนอสติคส์ จ ากดั  94,393.00  บริษัท ดับเบิ้ล เอส ไดแอคนอสติคส์ จ ากดั  94,393.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PM0000234
70 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 5,618.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท แลบมาสเตอร์ แอด็วานซ์ จ ากดั   5,618.00   บริษัท แลบมาสเตอร์ แอด็วานซ์ จ ากดั   5,618.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PM0000235
71 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 4,619.20    เฉพาะเจาะจง บริษัท แลบมาสเตอร์ แอด็วานซ์ จ ากดั   4,619.20   บริษัท แลบมาสเตอร์ แอด็วานซ์ จ ากดั   4,619.20    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PM0000236
72 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 6,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิกา แพค็กิ้ง จ ากดั 6,000.00   บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จ ากดั 6,000.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PM0000237
73 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 12,840.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 12,840.00  บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 12,840.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PM0000238
74 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 17,000.00   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เจเจไอ ไบโอเทค 17,000.00  ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เจเจไอ ไบโอเทค 17,000.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PM0000239
75 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 17,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท อนิฟินิท ไซเอน็ซ์ จ ากดั 17,000.00  บริษัท อนิฟินิท ไซเอน็ซ์ จ ากดั 17,000.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PM0000241หน้าที่ 3
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76 ซ้ือวสัดุส านกังาน 2,233.00    เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเจริญ 2,233.00   ร้านรุ่งเจริญ 2,233.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO0000317
77 ซ้ือวสัดุส านกังาน 3,000.00    เฉพาะเจาะจง เปเปอร์เฮ้าส์ 3,000.00   เปเปอร์เฮ้าส์ 3,000.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO0000315
78 ซ้ือวสัดุส านกังาน 1,500.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด 1,500.00   ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด 1,500.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO0000316
79 ซ้ือวสัดุส านกังาน 650.00       เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์ แพ่งพันธ ์ 650.00      นายสมพงษ ์แพ่งพันธ ์ 650.00      คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO0000318
80 ซ้ือวสัดุส านกังาน 320.00       เฉพาะเจาะจง ร้านไอซ์ 320.00      ร้านไอซ์ 320.00      คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO0000319
81 ซ้ือวสัดุส านกังาน 380.00       เฉพาะเจาะจง ร้านไอซ์ 380.00      ร้านไอซ์ 380.00      คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO0000320
82 ซ้ือวสัดุส านกังาน 180.00       เฉพาะเจาะจง ร้านไอซ์ 180.00      ร้านไอซ์ 180.00      คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO0000321
83 ซ้ือวสัดุส านกังาน 2,690.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด 2,690.00   ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด 2,690.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO0000322
84 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 240.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั 240.00      บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั 240.00      คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PT0000070
85 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากดั  1,500.00   บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากดั  1,500.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PT0000071
86 ซ้ือวสัดุทนัตกรรม 4,180.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ชมูติร 1967 จ ากดั 4,180.00   บริษัท ชมูติร 1967 จ ากดั   4,180.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด TT0000095
87 ซ้ือวสัดุทนัตกรรม 2,880.00    เฉพาะเจาะจง บริษัทแอดวานซ์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น 

(ประเทศไทย)จ ากัด

2,880.00   บริษัทแอดวานซ์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น 

(ประเทศไทย)จ ากัด

2,880.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด TT0000096

88 ซ้ือวสัดุทนัตกรรม 5,885.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 5,885.00   บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 5,885.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด TT0000097
89 ซ้ือวสัดุทนัตกรรม 930.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไจโก ้อนิเตอร์เทรด จ ากดั 930.00      บริษัท ไจโก ้อนิเตอร์เทรด จ ากดั 930.00      คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด TT0000098
90 ซ้ือวสัดุทนัตกรรม 3,350.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช(1988)จ ากดั 3,350.00   บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช(1988)จ ากดั 3,350.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด TT0000099
91 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 15,250.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ยนูิต้ี ไอท ีซีสเต็ม จ ากดั (สาขาที ่00019) 15,250.00  บริษัท ยนูิต้ี ไอท ีซีสเต็ม จ ากดั (สาขาที ่00019) 15,250.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด Q40000020
92 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 14,721.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ยนูิต้ี ไอท ีซีสเต็ม จ ากดั (สาขาที ่00019) 14,721.00  บริษัท ยนูิต้ี ไอท ีซีสเต็ม จ ากดั (สาขาที ่00019) 14,721.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด Q40000018
93 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 15,250.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ยนูิต้ี ไอท ีซีสเต็ม จ ากดั (สาขาที ่00019) 15,250.00  บริษัท ยนูิต้ี ไอท ีซีสเต็ม จ ากดั (สาขาที ่00019) 15,250.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด Q40000022
94 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 17,445.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ยนูิต้ี ไอท ีซีสเต็ม จ ากดั (สาขาที ่00019) 17,445.00  บริษัท ยนูิต้ี ไอท ีซีสเต็ม จ ากดั (สาขาที ่00019) 17,445.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด Q40000019
95 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 17,445.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ยนูิต้ี ไอท ีซีสเต็ม จ ากดั (สาขาที ่00019) 17,445.00  บริษัท ยนูิต้ี ไอท ีซีสเต็ม จ ากดั (สาขาที ่00019) 17,445.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด Q40000021
96 จา้งตรวจทางหอ้งปฏบิติัการ 11,021.00   เฉพาะเจาะจง รุ่งนภาเดนตอลแลป 11,021.00  รุ่งนภาเดนตอลแลป 11,021.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด LA0000064
97 จา้งตรวจทางหอ้งปฏบิติัการ 11,472.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยแ์ลบธนบุรี จ ากดั 11,472.00  บริษัท ศูนยแ์ลบธนบุรี จ ากดั 11,472.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด LA0000065
98 จา้งตรวจทางหอ้งปฏบิติัการ 8,150.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยแ์ลบธนบุรี จ ากดั 8,150.00   บริษัท ศูนยแ์ลบธนบุรี จ ากดั 8,150.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด LA0000066
99 ค่าจา้งตรวจ X-ray 10,590.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท จ ีดี โฟร์ จ ากดั 10,590.00  บริษัท จ ีดี โฟร์ จ ากดั 10,590.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด XR0000063
100 ค่าจา้งตรวจ X-ray 4,520.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากดั  4,520.00   บริษัท โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากดั  4,520.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด XR0000064
101 ค่าจา้งตรวจ X-ray 20,530.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากดั  20,530.00  บริษัท โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากดั  20,530.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด XR0000064
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แบบ  สขร.1

ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ / จ้ำง เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ 

ที่ (รำคำกลำง) โดยสรุป หรือขอตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   มกรำคม 2562

โรงพยำบำลบึงนำรำง
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ

102 ค่าซ่อมครุภณัฑ์ส านกังาน 4,300.00    เฉพาะเจาะจง พี.เค.อีเลคติค 4,300.00   พี.เค.อีเลคติค 4,300.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด Z10000026
103 ค่าซ่อมครุภณัฑ์ส านกังาน 18,900.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน เพชรออโต้แอร์ 18,900.00  ร้าน เพชรออโต้แอร์ 18,900.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด Z10000027
104 ค่าเช่าสัญญาณอนิเตอร์เนต็ 2,664.30    เฉพาะเจาะจง บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน)      2,664.30   บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน)      2,664.30    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด AA0000025
105 ค่าเช่าสัญญาณโทรศัพท์ 314.37       เฉพาะเจาะจง บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน)      314.37      บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน)      314.37      คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด AA0000026
106 ค่าบริการ GPS 600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก็ซ์เซ็นส์ อนิฟอร์เมชั่น เซอร์วสิ จ ากดั  600.00      บริษัท เอก็ซ์เซ็นส์ อนิฟอร์เมชั่น เซอร์วสิ จ ากดั  600.00      คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด AA0000027
107 ค่าเช่าสัญญาณโทรศัพท์ 1,555.78    เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั 1,555.78   บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั 1,555.78    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด AA0000028

จ ำนวนเงินทั้งสิ้น 897,674.65              

แปดแสนเก้ำหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บำทหกสิบหำ้สตำงค์
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