
แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา

1 วัสดุบริโภค 11,165.00             เฉพาะเจาะจง ร้านลําภู 11,165.00             ร้านลําภู 11,165.00                           เสนอถูกต้องตามเงื่อนไข 1/64-15 1 มี.ค. 64

2
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 320,000.00           
เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น.วาย.โกมล จํากัด 320,000.00           บริษัท เอ็น.วาย.โกมล จํากัด 320,000.00                          เสนอถูกต้องตามเงื่อนไข

330-16125 1 มี.ค. 64

3 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 62,200.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเม๊ตต้า เทรดดิ้ง กรุ๊ป 62,200.00             ร้านเม๊ตต้า เทรดดิ้ง กรุ๊ป 62,200.00                           เสนอถูกต้องตามเงื่อนไข 6402009 1 มี.ค. 64

4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,250.00               เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.ซี.การไฟฟ้า 2,250.00               ร้านเอ็ม.ซี.การไฟฟ้า 2,250.00                             เสนอถูกต้องตามเงื่อนไข 123/42 3 มี.ค. 64

5 วัสดุบริโภค
6,270.00               

เฉพาะเจาะจง
บริษัท คู่บุญซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 

จํากัด
6,270.00               บริษัท คู่บุญซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด 6,270.00                             เสนอถูกต้องตามเงื่อนไข

193/19 3 มี.ค. 64

6 วัสดุงานบ้านงานครัว
9,124.00               

เฉพาะเจาะจง
บริษัท คู่บุญซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 

จํากัด
9,124.00               บริษัท คู่บุญซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด 9,124.00                             เสนอถูกต้องตามเงื่อนไข

193/20 4 มี.ค. 64

7 วัสดุสํานักงาน 6,760.00               เฉพาะเจาะจง ร้านเทคนิค โอ.เอ 6,760.00               ร้านเทคนิค โอ.เอ 6,760.00                             เสนอถูกต้องตามเงื่อนไข 055/2736 4 มี.ค. 64

8 วัสดุงานบ้านงานครัว 5,648.00               เฉพาะเจาะจง ร้านพอใจ 5,648.00               ร้านพอใจ 5,648.00                             เสนอถูกต้องตามเงื่อนไข 18/22 5 มี.ค. 64

9 วัสดุสํานักงาน 42,265.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น.วาย.โกมล จํากัด 42,265.00             บริษัท เอ็น.วาย.โกมล จํากัด 42,265.00                           เสนอถูกต้องตามเงื่อนไข 333-16460 5 มี.ค. 64

10
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ

การแพทย์-Interface
250,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท อัมรินทร์ เมดิคอล จํากัด 250,000.00           บริษัท อัมรินทร์ เมดิคอล จํากัด 250,000.00                          เสนอถูกต้องตามเงื่อนไข 6401/061 5 มี.ค. 64

11
ค่าจ้างเหมาบํารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศ 1,300.00               
เฉพาะเจาะจง ร้านวินนิ่งคอมพิวเตอร์ 1,300.00               ร้านวินนิ่งคอมพิวเตอร์ 1,300.00                             เสนอถูกต้องตามเงื่อนไข

83/28 5 มี.ค. 64

12 ยา 69,978.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด 69,978.00             บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด 69,978.00                           เสนอถูกต้องตามเงื่อนไข 1166955804 8 มี.ค. 64

13 ยา 66,340.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด 66,340.00             บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด 66,340.00                           เสนอถูกต้องตามเงื่อนไข 1166958655 8 มี.ค. 64

14 วัสดุทันตกรรม
3,950.00               

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไดรว์ เด็นทั่ล อินคอร์

ปอเรชั่น จํากัด
3,950.00               บริษัท ไดรว์ เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชั่น จํากัด 3,950.00                             เสนอถูกต้องตามเงื่อนไข

131966
8 มี.ค. 64

15 วัสดุทันตกรรม 2,055.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว์ เด็นทั่ล อินคอร์ 2,055.00               บริษัท ไดรว์ เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชั่น จํากัด 2,055.00                             เสนอถูกต้องตามเงื่อนไข 131968 8 มี.ค. 64

16 วัสดุทันตกรรม
1,980.00               

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไดรว์ เด็นทั่ล อินคอร์

ปอเรชั่น จํากัด
1,980.00               บริษัท ไดรว์ เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชั่น จํากัด 1,980.00                             เสนอถูกต้องตามเงื่อนไข 131970 8 มี.ค. 64

17 ยา 3,600.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท พลอส ฟาร์มา จํากัด 3,600.00               บริษัท พลอส ฟาร์มา จํากัด 3,600.00                             เสนอถูกต้องตามเงื่อนไข 2021021907 8 มี.ค. 64

18 ยา
3,659.40               

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

 จํากัด
3,659.40               บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 3,659.40                             เสนอถูกต้องตามเงื่อนไข

5333462939
8 มี.ค. 64

19 ยา
9,200.00               

เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ่นส่วนจํากัด แอล.บี.เอส.

แลบบอเรตอรี่
9,200.00               ห้างหุ่นส่วนจํากัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ 9,200.00                             เสนอถูกต้องตามเงื่อนไข

686081 8 มี.ค. 64

20 ยา 5,760.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จํากัด 5,760.00               บริษัท สหแพทย์เภสัช จํากัด 5,760.00                             เสนอถูกต้องตามเงื่อนไข 9110281718 8 มี.ค. 64

21 ยา 1,250.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จํากัด 1,250.00               บริษัท สหแพทย์เภสัช จํากัด 1,250.00                             เสนอถูกต้องตามเงื่อนไข 9110282020 8 มี.ค. 64

22 ยา 11,400.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จํากัด 11,400.00             บริษัท สหแพทย์เภสัช จํากัด 11,400.00                           เสนอถูกต้องตามเงื่อนไข 9110282471 8 มี.ค. 64

23 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 13,270.00             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรนาด้วง 13,270.00             สหกรณ์การเกษตรนาด้วง 13,270.00                           เสนอถูกต้องตามเงื่อนไข 1-13 9 มี.ค. 64

24 ค่าจ้างเหมากําจัดขยะติดเชื้อ
9,048.00               

เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ่นส่วนจํากัด ส.เรืองโรจน์ 

สระบุรี
9,048.00               ห้างหุ่นส่วนจํากัด ส.เรืองโรจน์ สระบุรี 9,048.00                             เสนอถูกต้องตามเงื่อนไข

47/030364 9 มี.ค. 64

918,472.40           918,472.40           918,472.40                          

วันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564  

โรงพยาบาลนาด้วง

ลําดับที่ รายการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการซื้อหรือจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง
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