








งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ / จา้ง เหตุผลที่คัดเลือก

จดัซ้ือหรือ (บาท) โดยสรุป

จดัจา้ง (บาท) เลขที่หนังสือ ลงวันที่

1

ค่าจา้งเหมาบริการถ่าย

เอกสาร 240.00                 240.00           เฉพาะเจาะจง

ร้านปรมาภรณ์เฟรม 

(หนุ่มกอ๊ปปี)้ 240.00           

ร้านปรมาภรณ์เฟรม 

(หนุ่มกอ๊ปปี)้ 240.00           

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4487 4 ธ.ค. 61

2

ค่าจา้งเหมาบริการถ่าย

เอกสาร 3,380.00              3,380.00         เฉพาะเจาะจง

นายกอ่เกยีรติ  อรุณ

พงษ์ 3,380.00         นายกอ่เกยีรติ  อรุณพงษ์ 3,380.00         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4573 14 ธ.ค. 61

3

ค่าจา้งเหมาบริการถ่าย

เอกสาร 3,164.00              3,164.00         เฉพาะเจาะจง

ร้านปรมาภรณ์เฟรม 

(หนุ่มกอ๊ปปี)้ 3,164.00         

ร้านปรมาภรณ์เฟรม 

(หนุ่มกอ๊ปปี)้ 3,164.00         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4556 12 ธ.ค. 61

4

ค่าจา้งเหมาบริการถ่าย

เอกสาร 2,720.00              2,720.00         เฉพาะเจาะจง

ร้านปรมาภรณ์เฟรม 

(หนุ่มกอ๊ปปี)้ 2,720.00         

ร้านปรมาภรณ์เฟรม 

(หนุ่มกอ๊ปปี)้ 2,720.00         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4557 12 ธ.ค. 61

5

ค่าจา้งเหมาบริการถ่าย

เอกสาร 217.00                 217.00           เฉพาะเจาะจง

ร้านปรมาภรณ์เฟรม 

(หนุ่มกอ๊ปปี)้ 217.00           

ร้านปรมาภรณ์เฟรม 

(หนุ่มกอ๊ปปี)้ 217.00           

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4281 21 พ.ย. 61

6

ค่าจา้งเหมาบริการถ่าย

เอกสาร 957.00                 957.00           เฉพาะเจาะจง

ร้านปรมาภรณ์เฟรม 

(หนุ่มกอ๊ปปี)้ 957.00           

ร้านปรมาภรณ์เฟรม 

(หนุ่มกอ๊ปปี)้ 957.00           

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4282 21 พ.ย. 61

7

ค่าจา้งเหมาบริการถ่าย

เอกสาร 2,830.00              2,830.00         เฉพาะเจาะจง

ร้านปรมาภรณ์เฟรม 

(หนุ่มกอ๊ปปี)้ 2,830.00         

ร้านปรมาภรณ์เฟรม 

(หนุ่มกอ๊ปปี)้ 2,830.00         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4613 19 ธ.ค. 61

8

ค่าจา้งเหมาบริการถ่าย

เอกสาร 312.00                 312.00           เฉพาะเจาะจง

ร้านปรมาภรณ์เฟรม 

(หนุ่มกอ๊ปปี)้ 312.00           

ร้านปรมาภรณ์เฟรม 

(หนุ่มกอ๊ปปี)้ 312.00           

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4639 21 ธ.ค. 61

9

ค่าจา้งเหมาบริการอื่น-

จดัท าป้าย 6,048.00              6,048.00         เฉพาะเจาะจง ร้านหมอนทององิค์เจท็ 6,048.00         ร้านหมอนทององิค์เจท็ 6,048.00         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4561 13 ธ.ค. 61

10 ค่าจา้งเหมาบริการอื่นๆ 18,000.00             18,000.00       เฉพาะเจาะจง

สถาบันรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล

(องค์การมหาชน) 18,000.00       

สถาบันรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล(องค์การ

มหาชน) 18,000.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4551 12 ธ.ค. 61

ข้อตกลงในการจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ล าดับที่

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน ธันวาคม 2561

เครือข่ายโรงพยาบาลบางน้ าเปร้ียว

 วันที่  31 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2561

ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ



งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ / จา้ง เหตุผลที่คัดเลือก

จดัซ้ือหรือ (บาท) โดยสรุป

จดัจา้ง (บาท) เลขที่หนังสือ ลงวันที่

ข้อตกลงในการจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ล าดับที่

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน ธันวาคม 2561

เครือข่ายโรงพยาบาลบางน้ าเปร้ียว

 วันที่  31 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2561

ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

11 ค่าตรวจเอกซเรย์ 58,120.00             58,120.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทรานสเทค 

จ ากดั 58,120.00       บริษัท ทรานสเทค จ ากดั 58,120.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4417 29 พ.ย. 61

12

ค่าจา้งเหมาท าความ

สะอาด (PCU) 8,000.00              8,000.00         เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุนันทา  มี

อนันต์ 8,000.00         นางสาวสุนันทา  มีอนันต์ 8,000.00         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 35 31 ธ.ค. 61

13

ค่าจา้งเหมาบริการซักผ้า

เปื้อน 60,751.35             60,751.35       เฉพาะเจาะจง

หจก.ไทยเจริญ คลีนนิ่ง

 ลอนดรี เซอร์วิส 60,751.35       

หจก.ไทยเจริญ คลีนนิ่ง 

ลอนดรี เซอร์วิส 60,751.35       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 39 31 ธ.ค. 61

14 ค่าสาธารณูปโภค-ไปรษณีย์ 1,938.00              1,938.00         เฉพาะเจาะจง ไปรษณีย์บางน้ าเปร้ียว 1,938.00         ไปรษณีย์บางน้ าเปร้ียว 1,938.00         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4418 29 พ.ย. 61

15 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,200.00              2,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอี๊ยะหลี 2,200.00         ร้านเอี๊ยะหลี 2,200.00         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4402 29 พ.ย. 61

16 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 410.00                 410.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอี๊ยะหลี 410.00           ร้านเอี๊ยะหลี 410.00           

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4423 30 พ.ย. 61

17 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 330.00                 330.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอี๊ยะหลี 330.00           ร้านเอี๊ยะหลี 330.00           

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4424 30 พ.ย. 61

18 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,590.00              2,590.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอี๊ยะหลี 2,590.00         ร้านเอี๊ยะหลี 2,590.00         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4637 21 ธ.ค. 61

19 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 205.00                 205.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอี๊ยะหลี 205.00           ร้านเอี๊ยะหลี 205.00           

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4638 21 ธ.ค. 61

20 วัสดุกอ่สร้าง 417.30                 417.30           เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชัยพานิช 417.30           ร้านโชคชัยพานิช 417.30           

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4414 29 พ.ย. 61

21 วัสดุกอ่สร้าง 2,268.40              2,268.40         เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชัยพานิช 2,268.40         ร้านโชคชัยพานิช 2,268.40         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4559 13 ธ.ค. 61



งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ / จา้ง เหตุผลที่คัดเลือก

จดัซ้ือหรือ (บาท) โดยสรุป

จดัจา้ง (บาท) เลขที่หนังสือ ลงวันที่

ข้อตกลงในการจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ล าดับที่

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน ธันวาคม 2561

เครือข่ายโรงพยาบาลบางน้ าเปร้ียว

 วันที่  31 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2561

ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

22 วัสดุกอ่สร้าง 1,198.40              1,198.40         เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชัยพานิช 1,198.40         ร้านโชคชัยพานิช 1,198.40         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4560 13 ธ.ค. 61

23 วัสดุกอ่สร้าง 599.20                 599.20           เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชัยพานิช 599.20           ร้านโชคชัยพานิช 599.20           

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4572 14 ธ.ค. 61

24 วัสดุกอ่สร้าง 515.74                 515.74           เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ธ.ศิริ

วัฒนาค้าวัสดุ 515.74           

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ธ.ศิริ

วัฒนาค้าวัสดุ 515.74           

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4503 4 ธ.ค. 61

25 วัสดุกอ่สร้าง 428.00                 428.00           เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ธ.ศิริ

วัฒนาค้าวัสดุ 428.00           

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ธ.ศิริ

วัฒนาค้าวัสดุ 428.00           

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4594 17 ธ.ค. 61

26 วัสดุกอ่สร้าง 9,785.15              9,785.15         เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ธ.ศิริ

วัฒนาค้าวัสดุ 9,785.15         

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ธ.ศิริ

วัฒนาค้าวัสดุ 9,785.15         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4600 18 ธ.ค. 61

27 วัสดุอื่น-การเกษตร 2,816.00              2,816.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอี๊ยะหลี 2,816.00         ร้านเอี๊ยะหลี 2,816.00         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4425 30 พ.ย. 61

28 วัสดุเชื้อเพลิง-แกส๊ 820.00                 820.00           เฉพาะเจาะจง ร้านชัยญา แกส๊ 820.00           ร้านชัยญา แกส๊ 820.00           

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4400 29 พ.ย. 61

29 วัสดุเชื้อเพลิง-แกส๊ 820.00                 820.00           เฉพาะเจาะจง ร้านชัยญา แกส๊ 820.00           ร้านชัยญา แกส๊ 820.00           

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4535 7 ธ.ค. 61

30 วัสดุเชื้อเพลิง-แกส๊ 820.00                 820.00           เฉพาะเจาะจง ร้านชัยญา แกส๊ 820.00           ร้านชัยญา แกส๊ 820.00           

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4574 14 ธ.ค. 61

31 วัสดุเชื้อเพลิง-แกส๊ 820.00                 820.00           เฉพาะเจาะจง ร้านชัยญา แกส๊ 820.00           ร้านชัยญา แกส๊ 820.00           

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4611 19 ธ.ค. 61



งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ / จา้ง เหตุผลที่คัดเลือก

จดัซ้ือหรือ (บาท) โดยสรุป

จดัจา้ง (บาท) เลขที่หนังสือ ลงวันที่

ข้อตกลงในการจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ล าดับที่

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน ธันวาคม 2561

เครือข่ายโรงพยาบาลบางน้ าเปร้ียว

 วันที่  31 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2561

ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

32

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ

ล่ืน-น้ ามัน 49,670.00             49,670.00       เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั บาง

น้ าเปร้ียวปิโตรเล่ียม 49,670.00       

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั บาง

น้ าเปร้ียวปิโตรเล่ียม 49,670.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4380 28 พ.ย. 61

33

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ

ล่ืน-น้ ามัน 600.00                 600.00           เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั บาง

น้ าเปร้ียวปิโตรเล่ียม 600.00           

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั บาง

น้ าเปร้ียวปิโตรเล่ียม 600.00           

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4469 3 ธ.ค. 61

34

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ

ล่ืน-น้ ามัน 1,500.00              1,500.00         เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั บาง

น้ าเปร้ียวปิโตรเล่ียม 1,500.00         

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั บาง

น้ าเปร้ียวปิโตรเล่ียม 1,500.00         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4470 3 ธ.ค. 61

35 วัสดุส านักงาน 1,300.00              1,300.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอี๊ยะหลี 1,300.00         ร้านเอี๊ยะหลี 1,300.00         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4401 29 พ.ย. 61

36 วัสดุส านักงาน 6,259.50              6,259.50         เฉพาะเจาะจง

บริษัท โรงพิมพ์สง่า

การพิมพ์ จ ากดั 6,259.50         

บริษัท โรงพิมพ์สง่าการ

พิมพ์ จ ากดั 6,259.50         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4330 26 พ.ย. 61

37 วัสดุส านักงาน 2,129.30              2,129.30         เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชัยพานิช 2,129.30         ร้านโชคชัยพานิช 2,129.30         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4519 6 ธ.ค. 61

38 วัสดุส านักงาน 640.00                 640.00           เฉพาะเจาะจง

ร้านปรมาภรณ์เฟรม 

(หนุ่มกอ๊ปปี)้ 640.00           

ร้านปรมาภรณ์เฟรม 

(หนุ่มกอ๊ปปี)้ 640.00           

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4536 7 ธ.ค. 61

39 วัสดุส านักงาน 1,980.00              1,980.00         เฉพาะเจาะจง

ร้านปรมาภรณ์เฟรม 

(หนุ่มกอ๊ปปี)้ 1,980.00         

ร้านปรมาภรณ์เฟรม 

(หนุ่มกอ๊ปปี)้ 1,980.00         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4555 12 ธ.ค. 61

40 วัสดุส านักงาน 360.00                 360.00           เฉพาะเจาะจง

ร้านปรมาภรณ์เฟรม 

(หนุ่มกอ๊ปปี)้ 360.00           

ร้านปรมาภรณ์เฟรม 

(หนุ่มกอ๊ปปี)้ 360.00           

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4612 19 ธ.ค. 61



งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ / จา้ง เหตุผลที่คัดเลือก

จดัซ้ือหรือ (บาท) โดยสรุป

จดัจา้ง (บาท) เลขที่หนังสือ ลงวันที่

ข้อตกลงในการจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ล าดับที่

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน ธันวาคม 2561

เครือข่ายโรงพยาบาลบางน้ าเปร้ียว

 วันที่  31 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2561

ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

41 วัสดุส านักงาน 6,000.00              6,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านแอดวานซ์ ดีไซด์ 6,000.00         ร้านแอดวานซ์ ดีไซด์ 6,000.00         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4505 6 ธ.ค. 61

42 วัสดุส านักงาน 1,500.00              1,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนานาดอกไม้ 1,500.00         ร้านนานาดอกไม้ 1,500.00         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4502 4 ธ.ค. 61

43 วัสดุส านักงาน 425.00                 425.00           เฉพาะเจาะจง ร้านสหครูไทย 425.00           ร้านสหครูไทย 425.00           

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4504 6 ธ.ค. 61

44 วัสดุส านักงาน 450.00                 450.00           เฉพาะเจาะจง

บริษัท ป.ขนส่ง

ฉะเชิงเทรา จ ากดั 450.00           

บริษัท ป.ขนส่ง

ฉะเชิงเทรา จ ากดั 450.00           

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4482 4 ธ.ค. 61

45 วัสดุส านักงาน 9,483.00              9,483.00         เฉพาะเจาะจง

บริษัท ป.ขนส่ง

ฉะเชิงเทรา จ ากดั 9,483.00         

บริษัท ป.ขนส่ง

ฉะเชิงเทรา จ ากดั 9,483.00         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4434 30 พ.ย. 61

46 วัสดุงานบ้านงานครัว 20,880.00             20,880.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท โพสเฮลท์แคร์ 

จ ากดั 20,880.00       

บริษัท โพสเฮลท์แคร์ 

จ ากดั 20,880.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4403 29 พ.ย. 61

47 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,852.00              3,852.00         เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชัยพานิช 3,852.00         ร้านโชคชัยพานิช 3,852.00         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4404 29 พ.ย. 61

48 วัสดุงานบ้านงานครัว 11,318.00             11,318.00       เฉพาะเจาะจง ร้านนัธยา 11,318.00       ร้านนัธยา 11,318.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4586 17 ธ.ค. 61

49 วัสดุงานบ้านงานครัว 7,900.00              7,900.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอี๊ยะหลี 7,900.00         ร้านเอี๊ยะหลี 7,900.00         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4587 17 ธ.ค. 61

50 วัสดุงานบ้านงานครัว 295.00                 295.00           เฉพาะเจาะจง ร้านชัยญา แกส๊ 295.00           ร้านชัยญา แกส๊ 295.00           

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4575 14 ธ.ค. 61

51 วัสดุงานบ้านงานครัว 17,920.00             17,920.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอเชีย เมดิคอล 

อนิดัสตร้ี จ ากดั 17,920.00       

บริษัท เอเชีย เมดิคอล 

อนิดัสตร้ี จ ากดั 17,920.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4642 21 ธ.ค. 61



งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ / จา้ง เหตุผลที่คัดเลือก

จดัซ้ือหรือ (บาท) โดยสรุป

จดัจา้ง (บาท) เลขที่หนังสือ ลงวันที่

ข้อตกลงในการจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ล าดับที่

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน ธันวาคม 2561

เครือข่ายโรงพยาบาลบางน้ าเปร้ียว

 วันที่  31 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2561

ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

52

ค่าจา้งเหมาบ ารุงรักษา

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 5,000.00              5,000.00         เฉพาะเจาะจง

บริษัท น าวิวัฒน์การ

ช่าง (1992) จ ากดั 5,000.00         

บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง

 (1992) จ ากดั 5,000.00         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3864 10 ต.ค. 61

53

ค่าจา้งเหมาบ ารุงรักษา

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 10,000.00             10,000.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท น าวิวัฒน์การ

ช่าง (1992) จ ากดั 10,000.00       

บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง

 (1992) จ ากดั 10,000.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3863 10 ต.ค. 61

54

วัสดุบริโภค/ค่าอาหาร

ผู้ป่วยใน 14,000.00             14,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท มา-จสัมิน จ ากดั 14,000.00       บริษัท มา-จสัมิน จ ากดั 14,000.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4350 27 พ.ย. 61

55

วัสดุบริโภค/ค่าอาหาร

ผู้ป่วยใน 28,840.00             28,840.00       เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  หนูนิ่ม 28,840.00       นายสมชาย  หนูนิ่ม 28,840.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4405 28 พ.ย. 61

56

วัสดุบริโภค/ค่าอาหาร

ผู้ป่วยใน 27,587.00             27,587.00       เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  หนูนิ่ม 27,587.00       นายสมชาย  หนูนิ่ม 27,587.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4533 7 ธ.ค. 61

57

วัสดุบริโภค/ค่าอาหาร

ผู้ป่วยใน 30,502.00             30,502.00       เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  หนูนิ่ม 30,502.00       นายสมชาย  หนูนิ่ม 30,502.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4616 19 ธ.ค. 61

58

ค่าจา้งเหมาก าจดัขยะติด

เชื้อ 29,465.25             29,465.25       เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทร็นด์ อนิเตอร์

เทรด จ ากดั 29,465.25       

บริษัท เทร็นด์ อนิเตอร์

เทรด จ ากดั 29,465.25       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3428 31 ธ.ค. 61

59 ค่าจา้งเหมาก าจดัขยะทั่วไป 30,317.00             30,317.00       เฉพาะเจาะจง

นัมเบอร์วัน บริการ 

โดยนางดวงมณี  พวง

ทับทิม 30,317.00       

นัมเบอร์วัน บริการ 

โดยนางดวงมณี  พวง

ทับทิม 30,317.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3380 31 ธ.ค. 61

60

ค่าจา้งเหมาดูแลสวน 

(PCU) 6,600.00              6,600.00         เฉพาะเจาะจง นายอานนท์  น้ าเหนือ 6,600.00         นายอานนท์  น้ าเหนือ 6,600.00         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 34 31 ธ.ค. 61



งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ / จา้ง เหตุผลที่คัดเลือก

จดัซ้ือหรือ (บาท) โดยสรุป

จดัจา้ง (บาท) เลขที่หนังสือ ลงวันที่

ข้อตกลงในการจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ล าดับที่

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน ธันวาคม 2561

เครือข่ายโรงพยาบาลบางน้ าเปร้ียว

 วันที่  31 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2561

ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

61 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 350.00                 350.00           เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์

 จ ากดั 350.00           

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ 

จ ากดั 350.00           

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4584 17 ธ.ค. 61

62 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 32,956.00             32,956.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากดั 32,956.00       

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากดั 32,956.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4488 4 ธ.ค. 61

63 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 96,300.00             96,300.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากดั 96,300.00       

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากดั 96,300.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4490 4 ธ.ค. 61

64 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 7,704.00              7,704.00         เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากดั 7,704.00         

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากดั 7,704.00         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4489 4 ธ.ค. 61

65 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 25,038.00             25,038.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากดั 25,038.00       

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากดั 25,038.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4522 7 ธ.ค. 61

66 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 13,500.00             13,500.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล

 อนิดัสตร้ี จ ากดั 13,500.00       

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล 

อนิดัสตร้ี จ ากดั 13,500.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4525 7 ธ.ค. 61

67 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 16,600.00             16,600.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท โพส เฮลท์ แคร์

 จ ากดั 16,600.00       

บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ 

จ ากดั 16,600.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4558 13 ธ.ค. 61

68 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 126,602.40           126,602.40      เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง

 จ ากดั 126,602.40      

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง

 จ ากดั 126,602.40      

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4294 22 พ.ย. 61

69 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 58,892.80             58,892.80       เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง

 จ ากดั 58,892.80       

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง

 จ ากดั 58,892.80       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4319 23 พ.ย. 61

70 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 12,733.00             12,733.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง

 จ ากดั 12,733.00       

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง

 จ ากดั 12,733.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4320 23 พ.ย. 61

71 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 14,000.00             14,000.00       เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั วีอาร์

 ซัพพอร์ต 14,000.00       

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั วีอาร์

 ซัพพอร์ต 14,000.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4491 4 ธ.ค. 61



งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ / จา้ง เหตุผลที่คัดเลือก

จดัซ้ือหรือ (บาท) โดยสรุป

จดัจา้ง (บาท) เลขที่หนังสือ ลงวันที่

ข้อตกลงในการจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ล าดับที่

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน ธันวาคม 2561

เครือข่ายโรงพยาบาลบางน้ าเปร้ียว

 วันที่  31 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2561

ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

72 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 73,500.00             73,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั 73,500.00       บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั 73,500.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4640 21 ธ.ค. 61

73 วัสดุการแพทย์ 17,000.00             17,000.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์

 จ ากดั 17,000.00       

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ 

จ ากดั 17,000.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4493 4 ธ.ค. 61

74 วัสดุการแพทย์ 760.00                 760.00           เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์

 จ ากดั 760.00           

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ 

จ ากดั 760.00           

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4523 7 ธ.ค. 61

75 วัสดุการแพทย์ 32,348.24             32,348.24       เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากดั 32,348.24       

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากดั 32,348.24       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4521 7 ธ.ค. 61

76 วัสดุการแพทย์ 9,000.00              9,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นิว อาย จ ากดั 9,000.00         บริษัท นิว อาย จ ากดั 9,000.00         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4576 14 ธ.ค. 61

77 วัสดุการแพทย์ 39,000.00             39,000.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอร์เนียว เมดิ

คัล จ ากดั 39,000.00       

บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล

 จ ากดั 39,000.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4524 7 ธ.ค. 61

78 วัสดุการแพทย์ 840.00                 840.00           เฉพาะเจาะจง

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล

 อนิดัสตร้ี จ ากดั 840.00           

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล 

อนิดัสตร้ี จ ากดั 840.00           

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4525 7 ธ.ค. 61

79 วัสดุการแพทย์ 6,210.00              6,210.00         เฉพาะเจาะจง

บริษัท พ.ีพี.เอส.

ฮอสพิทอล ซัพพลาย 

จ ากดั 6,210.00         

บริษัท พี.พี.เอส.

ฮอสพิทอล ซัพพลาย 

จ ากดั 6,210.00         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4492 4 ธ.ค. 61

80 วัสดุการแพทย์ 2,651.45              2,651.45         เฉพาะเจาะจง

บริษัท ลินเด้ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั (มหาชน) 2,651.45         

บริษัท ลินเด้ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั (มหาชน) 2,651.45         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4494 4 ธ.ค. 61



งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ / จา้ง เหตุผลที่คัดเลือก

จดัซ้ือหรือ (บาท) โดยสรุป

จดัจา้ง (บาท) เลขที่หนังสือ ลงวันที่

ข้อตกลงในการจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ล าดับที่

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน ธันวาคม 2561

เครือข่ายโรงพยาบาลบางน้ าเปร้ียว

 วันที่  31 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2561

ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

81 วัสดุการแพทย์ 740.00                 740.00           เฉพาะเจาะจง

บริษัท ลินเด้ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั (มหาชน) 740.00           

บริษัท ลินเด้ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั (มหาชน) 740.00           

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4495 4 ธ.ค. 61

82 วัสดุการแพทย์ 39,286.50             39,286.50       เฉพาะเจาะจง

บริษัท ลินเด้ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั (มหาชน) 39,286.50       

บริษัท ลินเด้ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั (มหาชน) 39,286.50       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4527 7 ธ.ค. 61

83 วัสดุการแพทย์ 2,555.00              2,555.00         เฉพาะเจาะจง

บริษัท ลินเด้ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั (มหาชน) 2,555.00         

บริษัท ลินเด้ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั (มหาชน) 2,555.00         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4528 7 ธ.ค. 61

84 วัสดุการแพทย์ 940.00                 940.00           เฉพาะเจาะจง

บริษัท ลินเด้ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั (มหาชน) 940.00           

บริษัท ลินเด้ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั (มหาชน) 940.00           

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4580 14 ธ.ค. 61

85 วัสดุการแพทย์ 10,000.00             10,000.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท สุพรีร่า อนิ

โนเวชั่น จ ากดั 10,000.00       

บริษัท สุพรีร่า อนิ

โนเวชั่น จ ากดั 10,000.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4615 19 ธ.ค. 62

86 วัสดุการแพทย์ 28,860.00             28,860.00       เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั อเิลฟ

เว่น พลัซ 28,860.00       

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั อเิลฟ

เว่น พลัซ 28,860.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4293 22 พ.ย. 61

87 วัสดุการแพทย์ 4,750.00              4,750.00         เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั อเิลฟ

เว่น พลัซ 4,750.00         

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั อเิลฟ

เว่น พลัซ 4,750.00         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4526 7 ธ.ค. 61

88 วัสดุการแพทย์ 8,100.00              8,100.00         เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไซเอนซ์ เมด 

จ ากดั 8,100.00         

บริษัท ไซเอนซ์ เมด 

จ ากดั 8,100.00         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4597 18 ธ.ค. 61

89 วัสดุทันตกรรม 35,850.00             35,850.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ 

จ ากดั 35,850.00       

บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ 

จ ากดั 35,850.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4577 14 ธ.ค. 61



งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ / จา้ง เหตุผลที่คัดเลือก

จดัซ้ือหรือ (บาท) โดยสรุป

จดัจา้ง (บาท) เลขที่หนังสือ ลงวันที่

ข้อตกลงในการจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ล าดับที่

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน ธันวาคม 2561

เครือข่ายโรงพยาบาลบางน้ าเปร้ียว

 วันที่  31 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2561

ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

90 วัสดุทันตกรรม 7,200.00              7,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท-์เมท จ ากดั 7,200.00         บริษัท เด็นท์-เมท จ ากดั 7,200.00         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4578 14 ธ.ค. 61

91 วัสดุทันตกรรม 21,400.00             21,400.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากดั 21,400.00       

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากดั 21,400.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4579 14 ธ.ค. 61

92 วัสดุทันตกรรม 8,445.00              8,445.00         เฉพาะเจาะจง

บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ 

จ ากดั 8,445.00         

บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ 

จ ากดั 8,445.00         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4641 21 ธ.ค. 61

93

ค่าจา้งเหมาบริการอื่น-

จดัท าฟันปลอม 470.80                 470.80           เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟันเทียมไทย 

จ ากดั 470.80           

บริษัท ฟันเทียมไทย 

จ ากดั 470.80           

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4426 30 พ.ย. 61

94

ค่าจา้งเหมาบริการอื่น-

จดัท าฟันปลอม 331.70                 331.70           เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟันเทียมไทย 

จ ากดั 331.70           

บริษัท ฟันเทียมไทย 

จ ากดั 331.70           

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4426 30 พ.ย. 61

95

ค่าจา้งเหมาบริการอื่น-

จดัท าฟันปลอม 235.40                 235.40           เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟันเทียมไทย 

จ ากดั 235.40           

บริษัท ฟันเทียมไทย 

จ ากดั 235.40           

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4426 30 พ.ย. 61

96

ค่าจา้งเหมาบริการอื่น-

จดัท าฟันปลอม 1,583.60              1,583.60         เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟันเทียมไทย 

จ ากดั 1,583.60         

บริษัท ฟันเทียมไทย 

จ ากดั 1,583.60         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4426 30 พ.ย. 61

97

ค่าจา้งเหมาบริการอื่น-

จดัท าฟันปลอม 214.00                 214.00           เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟันเทียมไทย 

จ ากดั 214.00           

บริษัท ฟันเทียมไทย 

จ ากดั 214.00           

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4426 30 พ.ย. 61

98

ค่าจา้งเหมาบริการอื่น-

จดัท าฟันปลอม 1,583.60              1,583.60         เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟันเทียมไทย 

จ ากดั 1,583.60         

บริษัท ฟันเทียมไทย 

จ ากดั 1,583.60         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4426 30 พ.ย. 61

99

ค่าจา้งเหมาบริการอื่น-

จดัท าฟันปลอม 1,583.60              1,583.60         เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟันเทียมไทย 

จ ากดั 1,583.60         

บริษัท ฟันเทียมไทย 

จ ากดั 1,583.60         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4426 30 พ.ย. 61

100

ค่าจา้งเหมาบริการอื่น-

จดัท าฟันปลอม 1,583.60              1,583.60         เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟันเทียมไทย 

จ ากดั 1,583.60         

บริษัท ฟันเทียมไทย 

จ ากดั 1,583.60         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4426 30 พ.ย. 61



งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ / จา้ง เหตุผลที่คัดเลือก

จดัซ้ือหรือ (บาท) โดยสรุป

จดัจา้ง (บาท) เลขที่หนังสือ ลงวันที่

ข้อตกลงในการจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ล าดับที่

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน ธันวาคม 2561

เครือข่ายโรงพยาบาลบางน้ าเปร้ียว

 วันที่  31 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2561

ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

101 วัสดุวิทยาศาสตร์ 76,125.00             76,125.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท อนิเตอร์ คอร์

ปอเรชั่น จ ากดั 76,125.00       

บริษัท อนิเตอร์ คอร์

ปอเรชั่น จ ากดั 76,125.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4514 6 ธ.ค. 61

102 วัสดุวิทยาศาสตร์ 81,320.00             81,320.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดับเบิ้ล เอส ได

แอคนอสติคส์ จ ากดั 81,320.00       

บริษัท ดับเบิ้ล เอส ได

แอคนอสติคส์ จ ากดั 81,320.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4515 6 ธ.ค. 61

103 วัสดุวิทยาศาสตร์ 90,440.00             90,440.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทย-ไอดี กรุ๊ป 

จ ากดั 90,440.00       

บริษัท ไทย-ไอดี กรุ๊ป 

จ ากดั 90,440.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4516 6 ธ.ค. 61

104 วัสดุวิทยาศาสตร์ 91,200.00             91,200.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอสเค เมดิเทค 

จ ากดั 91,200.00       

บริษัท เอสเค เมดิเทค 

จ ากดั 91,200.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4543 11 ธ.ค. 61

105 วัสดุวิทยาศาสตร์ 37,550.00             37,550.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท สตาร์เมดดิ

คัลไลน์ จ ากดั 37,550.00       

บริษัท สตาร์เมดดิ

คัลไลน์ จ ากดั 37,550.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4544 11 ธ.ค. 61

106 วัสดุวิทยาศาสตร์ 20,000.00             20,000.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอท เวิร์ค ออโต้

เมท จ ากดั 20,000.00       

บริษัท แอท เวิร์ค ออโต้

เมท จ ากดั 20,000.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4547 12 ธ.ค. 61

107 ค่าตรวจทางหอ้งปฏิบัติการ 27,900.00             27,900.00       เฉพาะเจาะจง

ศูนย์บริการโลหติ

แหง่ชาติ สภากาชาดไทย 27,900.00       

ศูนย์บริการโลหติ

แหง่ชาติ สภากาชาดไทย 27,900.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4036 30 ต.ค. 61

108 ค่าตรวจทางหอ้งปฏิบัติการ 92,797.00             92,797.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์ไอเอ แลบ

บอราทอรี จ ากดั 92,797.00       

บริษัท อาร์ไอเอ แลบ

บอราทอรี จ ากดั 92,797.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4428 30 พ.ย. 61

109 ค่าตรวจทางหอ้งปฏิบัติการ 17,233.50             17,233.50       เฉพาะเจาะจง

บริษัท ออพติมอล 

เฮลท์ จ ากดั 17,233.50       

บริษัท ออพติมอล เฮลท์

 จ ากดั 17,233.50       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4429 30 พ.ย. 61

110 ค่าตรวจทางหอ้งปฏิบัติการ 42,354.00             42,354.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท จโีนมโมเลกลุ 

แลบบอราตอร่ี จ ากดั 42,354.00       

บริษัท จโีนมโมเลกลุ 

แลบบอราตอร่ี จ ากดั 42,354.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 4427 30 พ.ย. 61



งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ / จา้ง เหตุผลที่คัดเลือก

จดัซ้ือหรือ (บาท) โดยสรุป

จดัจา้ง (บาท) เลขที่หนังสือ ลงวันที่

ข้อตกลงในการจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ล าดับที่

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน ธันวาคม 2561

เครือข่ายโรงพยาบาลบางน้ าเปร้ียว

 วันที่  31 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2561

ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

111 เวชภัณฑ์ยา 5,844.00              6,312.50         เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอตแลนติค 

ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 5,844.00         

บริษัท แอตแลนติค 

ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 5,844.00         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3494 12 พ.ย. 61

112 เวชภัณฑ์ยา 47,730.00             53,580.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ.เอน็.บี. ลา

บอราตอร่ี (อ านวย

เภสัช) จ ากดั 47,730.00       

บริษัท เอ.เอน็.บี. ลาบอ

ราตอร่ี (อ านวยเภสัช) 

จ ากดั 47,730.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3532 16 พ.ย. 61

113 เวชภัณฑ์ยา 20,000.00             22,000.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท พีเอม็แอล ฟาร์

มาซูติคอลส์ จ ากดั 20,000.00       

บริษัท พีเอม็แอล ฟาร์

มาซูติคอลส์ จ ากดั 20,000.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3533 16 พ.ย. 61

114 เวชภัณฑ์ยา 10,165.00             10,165.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอล็.ฮ๊ัว จ ากดั 10,165.00       บริษัท บี.เอล็.ฮ๊ัว จ ากดั 10,165.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3548 20 พ.ย. 61

115 เวชภัณฑ์ยา 87,312.00             500,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดติจดู จ ากดั 87,312.00       บริษัท เมดติจดู จ ากดั 87,312.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3568 22 พ.ย. 61

116 เวชภัณฑ์ยา 749.00                 749.00           เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 

จ ากดั 749.00           

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 

จ ากดั 749.00           

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3588 22 พ.ย. 61

117 เวชภัณฑ์ยา 5,043.98              5,056.82         เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 

จ ากดั 5,043.98         

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 

จ ากดั 5,043.98         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3588 22 พ.ย. 61

118 เวชภัณฑ์ยา 9,630.00              13,642.50       เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮล์ม เคล

เลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั 9,630.00         

บริษัท ดีทแฮล์ม เคล

เลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั 9,630.00         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3627 30 พ.ย. 61

119 เวชภัณฑ์ยา 14,552.00             4,066.00         เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮล์ม เคล

เลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั 14,552.00       

บริษัท ดีทแฮล์ม เคล

เลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั 14,552.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3639 3 ธ.ค. 61

120 เวชภัณฑ์ยา 2,185.50              2,234.71         เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากดั 2,185.50         

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากดั 2,185.50         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3648 4 ธ.ค. 61



งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ / จา้ง เหตุผลที่คัดเลือก

จดัซ้ือหรือ (บาท) โดยสรุป

จดัจา้ง (บาท) เลขที่หนังสือ ลงวันที่

ข้อตกลงในการจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ล าดับที่

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน ธันวาคม 2561

เครือข่ายโรงพยาบาลบางน้ าเปร้ียว

 วันที่  31 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2561

ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

121 เวชภัณฑ์ยา 12,100.00             12,569.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท พาตาร์แลบ 

(2517) จ ากดั 12,100.00       

บริษัท พาตาร์แลบ 

(2517) จ ากดั 12,100.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3560 22 พ.ย. 61

122 เวชภัณฑ์ยา 2,592.00              2,772.48         เฉพาะเจาะจง

บริษัท แสงไทยเมดิคอล

 จ ากดั 2,592.00         

บริษัท แสงไทยเมดิคอล

 จ ากดั 2,592.00         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3579 23 พ.ย. 61

123 เวชภัณฑ์ยา 8,000.00              10,700.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอสพีเอส เมดิ

คอล จ ากดั 8,000.00         

บริษัท เอสพีเอส เมดิ

คอล จ ากดั 8,000.00         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3580 23 พ.ย. 61

124 เวชภัณฑ์ยา 12,450.00             24,560.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอสพีเอส เมดิ

คอล จ ากดั 12,450.00       

บริษัท เอสพีเอส เมดิ

คอล จ ากดั 12,450.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3592 26 พ.ย. 61

125 เวชภัณฑ์ยา 5,677.42              6,224.52         เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหแพทย์เภสัช 

จ ากดั 5,677.42         

บริษัท สหแพทย์เภสัช 

จ ากดั 5,677.42         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3581 23 พ.ย. 61

126 เวชภัณฑ์ยา 58,464.80             59,106.80       เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 

จ ากดั 58,464.80       

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 

จ ากดั 58,464.80       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3586 26 พ.ย. 61

127 เวชภัณฑ์ยา 19,200.00             22,800.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท โกลบอลฟาร์ม 

จ ากดั 19,200.00       

บริษัท โกลบอลฟาร์ม 

จ ากดั 19,200.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3593 26 พ.ย. 61

128 เวชภัณฑ์ยา 24,400.00             46,000.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท พร็อพเพอร์ต้ี 

เคมี จ ากดั 24,400.00       

บริษัท พร็อพเพอร์ต้ี 

เคมี จ ากดั 24,400.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3617 29 พ.ย. 61

129 เวชภัณฑ์ยา 19,000.00             28,500.00       เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั 

แอล.บี.เอส. แลบบอเร

ตอร่ี 19,000.00       

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั แอล.

บี.เอส. แลบบอเรตอร่ี 19,000.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3618 29 พ.ย. 61

130 เวชภัณฑ์ยา 19,500.00             20,000.00       เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั 

แอล.บี.เอส. แลบบอเร

ตอร่ี 19,500.00       

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั แอล.

บี.เอส. แลบบอเรตอร่ี 19,500.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3618 29 พ.ย. 61



งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ / จา้ง เหตุผลที่คัดเลือก

จดัซ้ือหรือ (บาท) โดยสรุป

จดัจา้ง (บาท) เลขที่หนังสือ ลงวันที่

ข้อตกลงในการจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ล าดับที่

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน ธันวาคม 2561

เครือข่ายโรงพยาบาลบางน้ าเปร้ียว

 วันที่  31 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2561

ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

131 เวชภัณฑ์ยา 4,880.00              5,982.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั 4,880.00         บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั 4,880.00         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3609 28 พ.ย. 61

132 เวชภัณฑ์ยา 12,000.00             35,790,306.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากดั 12,000.00       บริษัท มาสุ จ ากดั 12,000.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3619 29 พ.ย. 61

133 เวชภัณฑ์ยา 3,300.00              4,066.00         เฉพาะเจาะจง

บริษัท แมคโครฟาร์

แลบ จ ากดั 3,300.00         

บริษัท แมคโครฟาร์แลบ

 จ ากดั 3,300.00         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3620 29 พ.ย. 61

134 เวชภัณฑ์ยา 3,800.00              3,800.00         เฉพาะเจาะจง

บริษัท บางกอก ดรัก 

จ ากดั 3,800.00         

บริษัท บางกอก ดรัก 

จ ากดั 3,800.00         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3628 30 พ.ย. 61

135 เวชภัณฑ์ยา 12,500.00             18,287.90       เฉพาะเจาะจง

บริษัท บูรพาโอสถ 

จ ากดั 12,500.00       บริษัท บูรพาโอสถ จ ากดั 12,500.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3653 4 ธ.ค. 61

136 เวชภัณฑ์ยา 2,287.90              2,287.90         เฉพาะเจาะจง

บริษัท บูรพาโอสถ 

จ ากดั 2,287.90         บริษัท บูรพาโอสถ จ ากดั 2,287.90         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3653 4 ธ.ค. 61

137 เวชภัณฑ์ยา 3,231.40              4,600.00         เฉพาะเจาะจง

บริษัท พรอส ฟาร์มา 

จ ากดั 3,231.40         

บริษัท พรอส ฟาร์มา 

จ ากดั 3,231.40         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3629 30 พ.ย. 61

138 เวชภัณฑ์ยา 28,204.00             28,249.89       เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ 

(1979) จ ากดั 28,204.00       

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ 

(1979) จ ากดั 28,204.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3630 30 พ.ย. 61

139 เวชภัณฑ์ยา 38,000.00             27,000.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท พร็อพเพอร์ต้ี 

เคมี จ ากดั 38,000.00       

บริษัท พร็อพเพอร์ต้ี 

เคมี จ ากดั 38,000.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3631 30 พ.ย. 61

140 เวชภัณฑ์ยา 498.75                 525.00           เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา 

จ ากดั 498.75           

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา 

จ ากดั 498.75           

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3632 30 พ.ย. 61



งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ / จา้ง เหตุผลที่คัดเลือก

จดัซ้ือหรือ (บาท) โดยสรุป

จดัจา้ง (บาท) เลขที่หนังสือ ลงวันที่

ข้อตกลงในการจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ล าดับที่

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน ธันวาคม 2561

เครือข่ายโรงพยาบาลบางน้ าเปร้ียว

 วันที่  31 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2561

ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

141 เวชภัณฑ์ยา 2,060.00              2,060.00         เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอสถ อนิเตอร์ 

แลบบอราทอรีส์ จ ากดั 2,060.00         

บริษัท โอสถ อนิเตอร์ 

แลบบอราทอรีส์ จ ากดั 2,060.00         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3640 3 ธ.ค. 61

142 เวชภัณฑ์ยา 77,750.00             141,875.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอร์ลินฟาร์

มาซูติคอลอนิดัสตร้ี 

จ ากดั 77,750.00       

บริษัท เบอร์ลินฟาร์

มาซูติคอลอนิดัสตร้ี 

จ ากดั 77,750.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3660 6 ธ.ค. 61

143 เวชภัณฑ์ยา 21,840.00             21,840.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอร์ลินฟาร์

มาซูติคอลอนิดัสตร้ี 

จ ากดั 21,840.00       

บริษัท เบอร์ลินฟาร์

มาซูติคอลอนิดัสตร้ี 

จ ากดั 21,840.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3642 3 ธ.ค. 61

144 เวชภัณฑ์ยา 18,750.00             18,750.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที เอน็ พี เฮลท์

แคร์ จ ากดั 18,750.00       

บริษัท ที เอน็ พี เฮลท์

แคร์ จ ากดั 18,750.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3649 4 ธ.ค. 61

145 เวชภัณฑ์ยา 9,000.00              9,000.00         เฉพาะเจาะจง

บริษัท วี.แอนด์.วี. 

กรุงเทพฯ จ ากดั 9,000.00         

บริษัท วี.แอนด์.วี. 

กรุงเทพฯ จ ากดั 9,000.00         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3661 6 ธ.ค. 61

146 เวชภัณฑ์ยา 3,300.00              3,300.00         เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั 

โรงงานมิลาโน 3,300.00         

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั 

โรงงานมิลาโน 3,300.00         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3671 7 ธ.ค. 61

147 เวชภัณฑ์ยา 10,000.00             11,001.80       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากดั 10,000.00       บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากดั 10,000.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3637 3 ธ.ค. 61

148 เวชภัณฑ์ยา 14,881.50             15,564.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีซีเอช ออริกา 

(ประเทศไทย) จ ากดั 14,881.50       

บริษัท ดีซีเอช ออริกา 

(ประเทศไทย) จ ากดั 14,881.50       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3672 7 ธ.ค. 61

149 เวชภัณฑ์ยา 2,500.00              3,745.00         เฉพาะเจาะจง

บริษัท เยนเนอร์รา

ลดร๊ักส์เฮ้าส์ จ ากดั 2,500.00         

บริษัท เยนเนอร์รา

ลดร๊ักส์เฮ้าส์ จ ากดั 2,500.00         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3673 7 ธ.ค. 61



งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ / จา้ง เหตุผลที่คัดเลือก

จดัซ้ือหรือ (บาท) โดยสรุป

จดัจา้ง (บาท) เลขที่หนังสือ ลงวันที่

ข้อตกลงในการจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ล าดับที่

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน ธันวาคม 2561

เครือข่ายโรงพยาบาลบางน้ าเปร้ียว

 วันที่  31 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2561

ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

150 เวชภัณฑ์ยา 64,713.60             64,713.60       เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากดั 64,713.60       

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากดั 64,713.60       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3625 29 พ.ย. 61

151 เวชภัณฑ์ยา 38,948.00             60,000.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท แมคโครฟาร์

แลบ จ ากดั 38,948.00       

บริษัท แมคโครฟาร์แลบ

 จ ากดั 38,948.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3662 6 ธ.ค. 61

152 เวชภัณฑ์ยา 3,440.00              7,800.00         เฉพาะเจาะจง

บริษัท นิด้า ฟาร์มา 

อนิคอร์ปอเรชั่น จ ากดั 3,440.00         

บริษัท นิด้า ฟาร์มา อนิ

คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 3,440.00         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3695 12 ธ.ค. 61

153 เวชภัณฑ์ยา 4,800.00              4,800.00         เฉพาะเจาะจง

บริษัท พนาพัฒน์ 

เฮลท์แคร์ จ ากดั 4,800.00         

บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์

แคร์ จ ากดั 4,800.00         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3683 11 ธ.ค. 61

154 เวชภัณฑ์ยา 9,030.00              14,100.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอสพีเอส เมดิ

คอล จ ากดั 9,030.00         

บริษัท เอสพีเอส เมดิ

คอล จ ากดั 9,030.00         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3684 11 ธ.ค. 61

155 เวชภัณฑ์ยา 1,399.99              1,400.00         เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากดั 1,399.99         

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากดั 1,399.99         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3585 23 พ.ย. 61

156 เวชภัณฑ์ยา 78,000.00             78,000.00       เฉพาะเจาะจง

สถานเสาวภา 

สภากาชาดไทย 78,000.00       

สถานเสาวภา 

สภากาชาดไทย 78,000.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3363 26 ต.ค. 61

157 เวชภัณฑ์ยา 22,605.00             27,533.87       เฉพาะเจาะจง

บริษัท พร็อพเพอร์ต้ี 

เคมี จ ากดั 22,605.00       

บริษัท พร็อพเพอร์ต้ี 

เคมี จ ากดั 22,605.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3708 13 ธ.ค. 61

158 เวชภัณฑ์ยา 28,820.00             28,850.96       เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั 

ภิญโญฟาร์มาซี 28,820.00       

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั 

ภิญโญฟาร์มาซี 28,820.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3709 13 ธ.ค. 61

159 เวชภัณฑ์ยา 4,686.60              4,686.60         เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากดั 4,686.60         

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากดั 4,686.60         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3720 14 ธ.ค. 61

160 เวชภัณฑ์ยา 7,704.00              7,704.00         เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากดั 7,704.00         

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากดั 7,704.00         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3710 13 ธ.ค. 61



งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ / จา้ง เหตุผลที่คัดเลือก

จดัซ้ือหรือ (บาท) โดยสรุป

จดัจา้ง (บาท) เลขที่หนังสือ ลงวันที่

ข้อตกลงในการจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

ล าดับที่

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน ธันวาคม 2561

เครือข่ายโรงพยาบาลบางน้ าเปร้ียว

 วันที่  31 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2561

ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

161 เวชภัณฑ์ยา 3,300.00              3,852.00         เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากดั 3,300.00         

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากดั 3,300.00         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3744 18 ธ.ค. 61

162 เวชภัณฑ์ยา 3,840.00              3,840.00         เฉพาะเจาะจง

โรงงานเภสัชกรรม

ทหาร ศูนย์การ

อตุสาหกรรมป้องกนั

ประเทศและพลังงาน

ทหาร 3,840.00         

โรงงานเภสัชกรรมทหาร

 ศูนย์การอตุสาหกรรม

ป้องกนัประเทศและ

พลังงานทหาร 3,840.00         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3711 13 ธ.ค. 61

163 เวชภัณฑ์ยา 52,000.00             52,000.00       เฉพาะเจาะจง

สถานเสาวภา 

สภากาชาดไทย 52,000.00       

สถานเสาวภา 

สภากาชาดไทย 52,000.00       

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3638 3 ธ.ค. 61

164 เวชภัณฑ์ยา 1,540.80              1,540.80         เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮล์ม เคล

เลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั 1,540.80         

บริษัท ดีทแฮล์ม เคล

เลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั 1,540.80         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3722 14 ธ.ค. 61

165 เวชภัณฑ์ยา 5,880.00              6,420.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จ ากดั 5,880.00         บริษัท ยูเมด้า จ ากดั 5,880.00         

ราคาและคุณภาพ

สมเหตุสมผล 3723 14 ธ.ค. 61




