แบบ สขร.1

วงเงินงบประมำณ
ลำดับ
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง
ที่
(รำคำกลำง)
1 ค.ไฟฟ้า
7,000.00
2 ยา
12,500.00
3 ยา
8,000.00
4 ยา
2,340.00
5 ยา
89,975.00
6 ยา
29,500.00
7 ยา
9,630.00
8 ยา
4,356.00
9 ยา
4,200.00
10 ยา
4,792.40
11 ยา
1,703.40
12 ยา
1,686.80
13 ยา
39,371.15
14 ยา
76,333.20
15 ยา
6,000.00
16 ยา
5,400.00
17 ยา
5,400.00
18 ยา
1,400.00
19 ยา
1,260.00
20 ยา
3,480.00
21 ยา
82,800.00
22 ยา
50,000.00

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม (จัดซื้อ) เงินบำรุง
(ชือ่ หน่วยงำน)...โรงพยำบำลละงู
วันที่ 31 ตุลำคม 2561
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
รำคำกลำง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
วิธซี ื้อ/จ้ำง
ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ซื้อหรือจ้ำง
(บำท)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
รำคำที่เสนอ
โดยสรุป
7,000.00 เจาะจง จุฬาการไฟฟ้า
7,000.00 จุฬาการไฟฟ้า
ราคาต่าสุด
12,500.00 เจาะจง อีออนเมด
12,500.00 อีออนเมด
ราคาต่าสุด
8,000.00 เจาะจง เยเนอร์ราลดรั๊กเฮาส์ บมจ.
8,000.00 เยเนอร์ราลดรั๊กเฮาส์ บมจ.
ราคาต่าสุด
2,340.00 เจาะจง โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ บจก.
2,340.00 โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ บจก. ราคาต่าสุด
89,975.00 เจาะจง วีแอนด์วี กรุงเทพฯ บจก.
89,975.00 วีแอนด์วี กรุงเทพฯ บจก.
ราคาต่าสุด
29,500.00 เจาะจง วีแอนด์วี กรุงเทพฯ บจก.
29,500.00 วีแอนด์วี กรุงเทพฯ บจก.
ราคาต่าสุด
9,630.00 เจาะจง สยามฟาร์มาซูติคอล บจก.
9,630.00 สยามฟาร์มาซูติคอล บจก.
ราคาต่าสุด
4,356.00 เจาะจง แสงไทยเมดิคอล บจก.
4,356.00 แสงไทยเมดิคอล บจก.
ราคาต่าสุด
4,200.00 เจาะจง องค์การเภสัชกรรม
4,200.00 องค์การเภสัชกรรม
ราคาต่าสุด
4,792.40 เจาะจง องค์การเภสัชกรรม
4,792.40 องค์การเภสัชกรรม
ราคาต่าสุด
1,703.40 เจาะจง องค์การเภสัชกรรม
1,703.40 องค์การเภสัชกรรม
ราคาต่าสุด
1,686.80 เจาะจง องค์การเภสัชกรรม
1,686.80 องค์การเภสัชกรรม
ราคาต่าสุด
39,371.15 เจาะจง องค์การเภสัชกรรม
39,371.15 องค์การเภสัชกรรม
ราคาต่าสุด
76,333.20 เจาะจง องค์การเภสัชกรรม
76,333.20 องค์การเภสัชกรรม
ราคาต่าสุด
6,000.00 เจาะจง ชุมชนเภสัชกรรม บมจ.
6,000.00 ชุมชนเภสัชกรรม บมจ.
ราคาต่าสุด
5,400.00 เจาะจง จรูญเภสัช บจก.
5,400.00 จรูญเภสัช บจก.
ราคาต่าสุด
5,400.00 เจาะจง แอล บี เอส แลบบอเรตอรี
5,400.00 แอล บี เอส แลบบอเรตอรี
ราคาต่าสุด
1,400.00 เจาะจง แอล บี เอส แลบบอเรตอรี
1,400.00 แอล บี เอส แลบบอเรตอรี
ราคาต่าสุด
1,260.00 เจาะจง แอล บี เอส แลบบอเรตอรี
1,260.00 แอล บี เอส แลบบอเรตอรี
ราคาต่าสุด
3,480.00 เจาะจง แอล บี เอส แลบบอเรตอรี
3,480.00 แอล บี เอส แลบบอเรตอรี
ราคาต่าสุด
82,800.00 เจาะจง เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอล บจก.
82,800.00 เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอล บจก.
ราคาต่าสุด
50,000.00 เจาะจง โกลบอลฟาร์ม บจก.
50,000.00 โกลบอลฟาร์ม บจก.
ราคาต่าสุด

วงเงินงบประมำณ
ลำดับ
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง
ที่
(รำคำกลำง)
23 ยา
20,758.00
24 ยา
12,091.00
25 ยา
9,180.00
26 ยา
46,759.00
27 ยา
54,891.00
28 ยา
19,700.00
29 ยา
4,800.00
30 ยา
15,900.00
31 ยา
5,700.00
32 ยา
18,300.00
33 ยา
1,797.60
34 ยา
32,500.00
35 ยา
3,000.00
36 ยา
10,000.00
37 ยา
10,000.00
38 ยา
2,000.00
39 ยา
3,600.00
40 ยา
4,300.00
41 ยา
7,806.00
42 ยา
3,300.00
43 ยา
8,000.00
44 ยา
13,600.00
45 ยา
40,500.00

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม (จัดซื้อ) เงินบำรุง
(ชือ่ หน่วยงำน)...โรงพยำบำลละงู
วันที่ 31 ตุลำคม 2561
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
รำคำกลำง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
วิธซี ื้อ/จ้ำง
ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ซื้อหรือจ้ำง
(บำท)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
รำคำที่เสนอ
โดยสรุป
20,758.00 เจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา บจก.
20,758.00 ซิลลิค ฟาร์มา บจก.
ราคาต่าสุด
12,091.00 เจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา บจก.
12,091.00 ซิลลิค ฟาร์มา บจก.
ราคาต่าสุด
9,180.00 เจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา บจก.
9,180.00 ซิลลิค ฟาร์มา บจก.
ราคาต่าสุด
46,759.00 เจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา บจก.
46,759.00 ซิลลิค ฟาร์มา บจก.
ราคาต่าสุด
54,891.00 เจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา บจก.
54,891.00 ซิลลิค ฟาร์มา บจก.
ราคาต่าสุด
19,700.00 เจาะจง สหแพทย์เภสัช
19,700.00 สหแพทย์เภสัช
ราคาต่าสุด
4,800.00 เจาะจง สหแพทย์เภสัช
4,800.00 สหแพทย์เภสัช
ราคาต่าสุด
15,900.00 เจาะจง สหแพทย์เภสัช
15,900.00 สหแพทย์เภสัช
ราคาต่าสุด
5,700.00 เจาะจง อาร์เอ็กซ์
5,700.00 อาร์เอ็กซ์
ราคาต่าสุด
18,300.00 เจาะจง พาตาร์แลบ 2517
18,300.00 พาตาร์แลบ 2517
ราคาต่าสุด
1,797.60 เจาะจง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ บจก. 1,797.60 ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ บจก.
ราคาต่าสุด
32,500.00 เจาะจง มาซาแลบ
32,500.00 มาซาแลบ
ราคาต่าสุด
3,000.00 เจาะจง ภิญโญ ฟาร์มาซี
3,000.00 ภิญโญ ฟาร์มาซี
ราคาต่าสุด
10,000.00 เจาะจง ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) บจก.
10,000.00 ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) บจก.
ราคาต่าสุด
10,000.00 เจาะจง ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) บจก.
10,000.00 ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) บจก.
ราคาต่าสุด
2,000.00 เจาะจง ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) บจก.
2,000.00 ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) บจก.
ราคาต่าสุด
3,600.00 เจาะจง ทีแมนฟาร์มา
3,600.00 ทีแมนฟาร์มา
ราคาต่าสุด
4,300.00 เจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง
4,300.00 เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง
ราคาต่าสุด
7,806.00 เจาะจง เอสพีเอส เมดิคอล บจก.
7,806.00 เอสพีเอส เมดิคอล บจก.
ราคาต่าสุด
3,300.00 เจาะจง ฟาร์มาฮอฟ
3,300.00 ฟาร์มาฮอฟ
ราคาต่าสุด
8,000.00 เจาะจง พร็อพเพอร์ตี้
8,000.00 พร็อพเพอร์ตี้
ราคาต่าสุด
13,600.00 เจาะจง พร็อพเพอร์ตี้
13,600.00 พร็อพเพอร์ตี้
ราคาต่าสุด
40,500.00 เจาะจง ไบโอฟาร์มเคมีคอลล์
40,500.00 ไบโอฟาร์มเคมีคอลล์
ราคาต่าสุด

วงเงินงบประมำณ
ลำดับ
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง
ที่
(รำคำกลำง)
46 ยา
14,445.00
47 ยา
2,750.00
48 ยา
10,680.00
49 ยา
25,500.00
50 ยา
19,020.00
51 ยา
12,305.00
52 ยา
18,000.00
53 ยา
42,049.50
54 ยา
4,995.00
55 ยา
2,500.00
56 ยา
18,000.00
57 ยา
2,375.40
58 ยา
2,375.40
59 ยา
1,155.60
60 ยา
7,000.00
61 ยา
4,600.00
62 ยา
7,800.00
63 ยา
2,430.00
64 ยา
2,700.00
65 ยา
16,090.00
66 ยา
31,340.00
67 ยา
25,740.00
68 ยา
4,815.00

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม (จัดซื้อ) เงินบำรุง
(ชือ่ หน่วยงำน)...โรงพยำบำลละงู
วันที่ 31 ตุลำคม 2561
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
รำคำกลำง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
วิธซี ื้อ/จ้ำง
ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ซื้อหรือจ้ำง
(บำท)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
รำคำที่เสนอ
โดยสรุป
14,445.00 เจาะจง บี เอ็ล ฮั้ว
14,445.00 บี เอ็ล ฮั้ว
ราคาต่าสุด
2,750.00 เจาะจง คอนติเนนเติล ฟาร์ม
2,750.00 คอนติเนนเติล ฟาร์ม
ราคาต่าสุด
10,680.00 เจาะจง ทีเอ็นพี เฮลท์แคร์
10,680.00 ทีเอ็นพี เฮลท์แคร์
ราคาต่าสุด
25,500.00 เจาะจง ซีฟาม
25,500.00 ซีฟาม
ราคาต่าสุด
19,020.00 เจาะจง เอฟซีพี
19,020.00 เอฟซีพี
ราคาต่าสุด
12,305.00 เจาะจง เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์
12,305.00 เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์
ราคาต่าสุด
18,000.00 เจาะจง ฟาร์มาติกา บ.
18,000.00 ฟาร์มาติกา บ.
ราคาต่าสุด
42,049.50 เจาะจง ฟาร์มาติกา บ.
42,049.50 ฟาร์มาติกา บ.
ราคาต่าสุด
4,995.00 เจาะจง ฟาร์มาแลนด์
4,995.00 ฟาร์มาแลนด์
ราคาต่าสุด
2,500.00 เจาะจง ยูโทเปีย้ น บจก.
2,500.00 ยูโทเปีย้ น บจก.
ราคาต่าสุด
18,000.00 เจาะจง ยูโทเปีย้ น บจก.
18,000.00 ยูโทเปีย้ น บจก.
ราคาต่าสุด
2,375.40 เจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
2,375.40 ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
ราคาต่าสุด
2,375.40 เจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
2,375.40 ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
ราคาต่าสุด
1,155.60 เจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
1,155.60 ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
ราคาต่าสุด
7,000.00 เจาะจง เอชเคเมดิซีน
7,000.00 เอชเคเมดิซีน
ราคาต่าสุด
4,600.00 เจาะจง โรงงานเภสัชกรรมพอนด์ เคมิคอล
4,600.00 โรงงานเภสัชกรรมพอนด์ เคมิคอล
ราคาต่าสุด
7,800.00 เจาะจง วิทยาศรม บจก.
7,800.00 วิทยาศรม บจก.
ราคาต่าสุด
2,430.00 เจาะจง แสงไทยเมดิคอล บจก.
2,430.00 แสงไทยเมดิคอล บจก.
ราคาต่าสุด
2,700.00 เจาะจง ชุมชนเภสัชกรรม บมจ.
2,700.00 ชุมชนเภสัชกรรม บมจ.
ราคาต่าสุด
16,090.00 เจาะจง แอตแลนติก ฟาร์มาซูติคอล
16,090.00 แอตแลนติก ฟาร์มาซูติคอล
ราคาต่าสุด
31,340.00 เจาะจง เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอล บจก.
31,340.00 เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอล บจก.
ราคาต่าสุด
25,740.00 เจาะจง โกลบอลฟาร์ม บจก.
25,740.00 โกลบอลฟาร์ม บจก.
ราคาต่าสุด
4,815.00 เจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา บจก.
4,815.00 ซิลลิค ฟาร์มา บจก.
ราคาต่าสุด

วงเงินงบประมำณ
ลำดับ
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง
ที่
(รำคำกลำง)
69 ยา
64,200.00
70 ยา
18,318.40
71 ยา
12,600.00
72 ยา
40,320.00
73 ยา
2,700.00
74 ยา
7,222.50
75 ยา
26,022.40
76 ยา
3,210.00
77 ยา
29,318.00
78 ยา
4,680.00
79 ยา
30,340.00
80 ยา
16,500.00
81 ยา
2,800.00
82 ยา
4,622.40
83 ยา
4,500.00
84 ยา
5,750.00
85 ยา
2,860.00
86 ยา
25,145.00
87 ยา
8,200.00
88 ยา
13,960.00
89 ยา
2,439.60
90 ยา
6,900.00
91 ยา
6,741.00

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม (จัดซื้อ) เงินบำรุง
(ชือ่ หน่วยงำน)...โรงพยำบำลละงู
วันที่ 31 ตุลำคม 2561
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
รำคำกลำง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
วิธซี ื้อ/จ้ำง
ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ซื้อหรือจ้ำง
(บำท)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
รำคำที่เสนอ
โดยสรุป
64,200.00 เจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา บจก.
64,200.00 ซิลลิค ฟาร์มา บจก.
ราคาต่าสุด
18,318.40 เจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา บจก.
18,318.40 ซิลลิค ฟาร์มา บจก.
ราคาต่าสุด
12,600.00 เจาะจง สหแพทย์เภสัช
12,600.00 สหแพทย์เภสัช
ราคาต่าสุด
40,320.00 เจาะจง สหแพทย์เภสัช
40,320.00 สหแพทย์เภสัช
ราคาต่าสุด
2,700.00 เจาะจง ที พี ดรัก แลบอราทอรีส์ 1969
2,700.00 ที พี ดรัก แลบอราทอรีส์ 1969
ราคาต่าสุด
7,222.50 เจาะจง อาร์เอ็กซ์
7,222.50 อาร์เอ็กซ์
ราคาต่าสุด
26,022.40 เจาะจง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ บจก. 26,022.40 ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ บจก.
ราคาต่าสุด
3,210.00 เจาะจง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ บจก. 3,210.00 ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ บจก.
ราคาต่าสุด
29,318.00 เจาะจง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ บจก. 29,318.00 ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ บจก.
ราคาต่าสุด
4,680.00 เจาะจง โอสถอินเตอร์แลบบอราเทอร์รี
4,680.00 โอสถอินเตอร์แลบบอราเทอร์รี
ราคาต่าสุด
30,340.00 เจาะจง ภิญโญ ฟาร์มาซี
30,340.00 ภิญโญ ฟาร์มาซี
ราคาต่าสุด
16,500.00 เจาะจง ภิญโญ ฟาร์มาซี
16,500.00 ภิญโญ ฟาร์มาซี
ราคาต่าสุด
2,800.00 เจาะจง นิวไลฟ์ฟาร์มา
2,800.00 นิวไลฟ์ฟาร์มา
ราคาต่าสุด
4,622.40 เจาะจง บี เอ็ล ฮั้ว
4,622.40 บี เอ็ล ฮั้ว
ราคาต่าสุด
4,500.00 เจาะจง ส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 4,500.00 ส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ราคาต่าสุด
5,750.00 เจาะจง ส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 5,750.00 ส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ราคาต่าสุด
2,860.00 เจาะจง ทีเอ็นพี เฮลท์แคร์
2,860.00 ทีเอ็นพี เฮลท์แคร์
ราคาต่าสุด
25,145.00 เจาะจง แอโรแคร์
25,145.00 แอโรแคร์
ราคาต่าสุด
8,200.00 เจาะจง เอฟซีพี
8,200.00 เอฟซีพี
ราคาต่าสุด
13,960.00 เจาะจง โพส เฮล แคร์ บจก.
13,960.00 โพส เฮล แคร์ บจก.
ราคาต่าสุด
2,439.60 เจาะจง ฟาร์มาติกา บ.
2,439.60 ฟาร์มาติกา บ.
ราคาต่าสุด
6,900.00 เจาะจง ยูโทเปีย้ น บจก.
6,900.00 ยูโทเปีย้ น บจก.
ราคาต่าสุด
6,741.00 เจาะจง ยูนซิ ัน
6,741.00 ยูนซิ ัน
ราคาต่าสุด

วงเงินงบประมำณ
ลำดับ
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง
ที่
(รำคำกลำง)
92 ยา
37,500.00
93 ยา
10,260.00
94 ยา
12,000.00
95 ยา
14,509.20
96 ยา
53,928.00
97 ยา
11,200.00
98 ยา
13,800.00
99 ยา
14,000.00
100 ยา
18,000.00
101 ยา
2,900.00
102 ยา
1,800.00
103 ยา
5,800.00
104 ยา
9,840.00
105 ยา
81,250.00
106 ยา
8,500.00
107 ยา
10,600.00
108 ยา
6,000.00
109 ยา
33,854.80
110 ยา
80,250.00
111 ยา
10,785.60
112 ยา
17,000.00
113 ว.การแพทย์
53,372.28
114 ว.การแพทย์
3,360.00

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม (จัดซื้อ) เงินบำรุง
(ชือ่ หน่วยงำน)...โรงพยำบำลละงู
วันที่ 31 ตุลำคม 2561
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
รำคำกลำง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
วิธซี ื้อ/จ้ำง
ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ซื้อหรือจ้ำง
(บำท)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
รำคำที่เสนอ
โดยสรุป
37,500.00 เจาะจง ยูนเิ วอร์แซล เดนทัล
37,500.00 ยูนเิ วอร์แซล เดนทัล
ราคาต่าสุด
10,260.00 เจาะจง ไบโอจีนเี ทค บจก.
10,260.00 ไบโอจีนเี ทค บจก.
ราคาต่าสุด
12,000.00 เจาะจง 2เอ็ม(เมด-เมเกอร์)
12,000.00 2เอ็ม(เมด-เมเกอร์)
ราคาต่าสุด
14,509.20 เจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
14,509.20 ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
ราคาต่าสุด
53,928.00 เจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
53,928.00 ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
ราคาต่าสุด
11,200.00 เจาะจง อีออนเมด
11,200.00 อีออนเมด
ราคาต่าสุด
13,800.00 เจาะจง อีออนเมด
13,800.00 อีออนเมด
ราคาต่าสุด
14,000.00 เจาะจง พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์
14,000.00 พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์
ราคาต่าสุด
18,000.00 เจาะจง พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์
18,000.00 พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์
ราคาต่าสุด
2,900.00 เจาะจง แอล บี เอส แลบบอเรตอรี
2,900.00 แอล บี เอส แลบบอเรตอรี
ราคาต่าสุด
1,800.00 เจาะจง โพส เฮล แคร์ บจก.
1,800.00 โพส เฮล แคร์ บจก.
ราคาต่าสุด
5,800.00 เจาะจง ฟาร์มาแลนด์
5,800.00 ฟาร์มาแลนด์
ราคาต่าสุด
9,840.00 เจาะจง องค์การเภสัชกรรม
9,840.00 องค์การเภสัชกรรม
ราคาต่าสุด
81,250.00 เจาะจง เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอล บจก.
81,250.00 เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอล บจก.
ราคาต่าสุด
8,500.00 เจาะจง โกลบอลฟาร์ม บจก.
8,500.00 โกลบอลฟาร์ม บจก.
ราคาต่าสุด
10,600.00 เจาะจง พร็อพเพอร์ตี้
10,600.00 พร็อพเพอร์ตี้
ราคาต่าสุด
6,000.00 เจาะจง ยูโทเปีย้ น บจก.
6,000.00 ยูโทเปีย้ น บจก.
ราคาต่าสุด
33,854.80 เจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
33,854.80 ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
ราคาต่าสุด
80,250.00 เจาะจง ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล บจก.
80,250.00 ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล บจก.
ราคาต่าสุด
10,785.60 เจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
10,785.60 ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
ราคาต่าสุด
17,000.00 เจาะจง อีออนเมด
17,000.00 อีออนเมด
ราคาต่าสุด
53,372.28 เจาะจง ลินเด้ (ประเทศไทย) จก.
53,372.28 ลินเด้ (ประเทศไทย) จก.
ราคาต่าสุด
3,360.00 เจาะจง วีอาร์ ซัพพอร์ต หจก.
3,360.00 วีอาร์ ซัพพอร์ต หจก.
ราคาต่าสุด

วงเงินงบประมำณ
ลำดับ
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง
ที่
(รำคำกลำง)
115 ว.การแพทย์
5,000.00
116 ว.การแพทย์
4,000.00
117 ว.การแพทย์
1,500.00
118 ว.การแพทย์
500.00
119 ว.การแพทย์
1,500.00
120 ว.การแพทย์
4,800.00
121 ว.การแพทย์
3,750.00
122 ว.การแพทย์
4,800.00
123 ว.การแพทย์
4,800.00
124 ว.การแพทย์
43,878.56
125 ว.การแพทย์
42,163.31
126 ว.การแพทย์
2,996.00
127 ว.การแพทย์
3,500.00
128 ว.การแพทย์
3,500.00
129 ว.การแพทย์
1,620.00
130 ว.การแพทย์
1,800.00
131 ว.การแพทย์
9,980.00
132 ว.ทันตกรรม
10,000.00
133 ว.ทันตกรรม
3,000.00
134 ว.ทันตกรรม
9,051.00
135 ว.ทันตกรรม
1,100.00
136 ว.ทันตกรรม
1,600.00
137 ว.ทันตกรรม
1,800.00

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม (จัดซื้อ) เงินบำรุง
(ชือ่ หน่วยงำน)...โรงพยำบำลละงู
วันที่ 31 ตุลำคม 2561
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
รำคำกลำง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
วิธซี ื้อ/จ้ำง
ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ซื้อหรือจ้ำง
(บำท)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
รำคำที่เสนอ
โดยสรุป
5,000.00 เจาะจง วีอาร์ ซัพพอร์ต หจก.
5,000.00 วีอาร์ ซัพพอร์ต หจก.
ราคาต่าสุด
4,000.00 เจาะจง โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายด์ หจก. 4,000.00 โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายด์ หจก.
ราคาต่าสุด
1,500.00 เจาะจง โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายด์ หจก. 1,500.00 โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายด์ หจก.
ราคาต่าสุด
500.00 เจาะจง โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายด์ หจก.
500.00 โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายด์ หจก.
ราคาต่าสุด
1,500.00 เจาะจง โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายด์ หจก. 1,500.00 โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายด์ หจก.
ราคาต่าสุด
4,800.00 เจาะจง โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายด์ หจก. 4,800.00 โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายด์ หจก.
ราคาต่าสุด
3,750.00 เจาะจง โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายด์ หจก. 3,750.00 โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายด์ หจก.
ราคาต่าสุด
4,800.00 เจาะจง โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายด์ หจก. 4,800.00 โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายด์ หจก.
ราคาต่าสุด
4,800.00 เจาะจง ท็อป เวิร์ล เทรด จ่ากัด
4,800.00 ท็อป เวิร์ล เทรด จ่ากัด
ราคาต่าสุด
43,878.56 เจาะจง ลินเด้ (ประเทศไทย) จก.
43,878.56 ลินเด้ (ประเทศไทย) จก.
ราคาต่าสุด
42,163.31 เจาะจง ลินเด้ (ประเทศไทย) จก.
42,163.31 ลินเด้ (ประเทศไทย) จก.
ราคาต่าสุด
2,996.00 เจาะจง พี ซี เด็นตัล แลป
2,996.00 พี ซี เด็นตัล แลป
ราคาต่าสุด
3,500.00 เจาะจง พี เอส เวชภัณฑ์ ซัพพลาย บจก.
3,500.00 พี เอส เวชภัณฑ์ ซัพพลาย บจก.
ราคาต่าสุด
3,500.00 เจาะจง พี เอส เวชภัณฑ์ ซัพพลาย บจก.
3,500.00 พี เอส เวชภัณฑ์ ซัพพลาย บจก.
ราคาต่าสุด
1,620.00 เจาะจง เจ แอนด์ วาย เมดิซิสเท็ม จ่ากัด
1,620.00 เจ แอนด์ วาย เมดิซิสเท็ม จ่ากัด
ราคาต่าสุด
1,800.00 เจาะจง เจ แอนด์ วาย เมดิซิสเท็ม จ่ากัด
1,800.00 เจ แอนด์ วาย เมดิซิสเท็ม จ่ากัด
ราคาต่าสุด
9,980.00 เจาะจง นายฟัยชาล ฮะอุรา
9,980.00 นายฟัยชาล ฮะอุรา
ราคาต่าสุด
10,000.00 เจาะจง เอส ดี ทันตเวช (1988) บจก.
10,000.00 เอส ดี ทันตเวช (1988) บจก.
ราคาต่าสุด
3,000.00 เจาะจง แอ๊ควานซ์ เมดิคอล
3,000.00 แอ๊ควานซ์ เมดิคอล
ราคาต่าสุด
9,051.00 เจาะจง ดาร์ฟี่ (ประเทศไทย) บจก.
9,051.00 ดาร์ฟี่ (ประเทศไทย) บจก.
ราคาต่าสุด
1,100.00 เจาะจง เอส ดี เอส เคอร์
1,100.00 เอส ดี เอส เคอร์
ราคาต่าสุด
1,600.00 เจาะจง เอส ดี เอส เคอร์
1,600.00 เอส ดี เอส เคอร์
ราคาต่าสุด
1,800.00 เจาะจง สยามเดนท์
1,800.00 สยามเดนท์
ราคาต่าสุด

วงเงินงบประมำณ
ลำดับ
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง
ที่
(รำคำกลำง)
138 ว.ทันตกรรม
3,600.00
139 ว.ทันตกรรม
2,090.00
140 ว.ทันตกรรม
6,591.20
141 ว.ทันตกรรม
4,815.00
142 ว.เภสัชกรรม
53,900.00
143 ว.เภสัชกรรม
12,840.00
144 ว.เภสัชกรรม
33,400.00
145 ว.เภสัชกรรม
13,300.00
146 ว.เภสัชกรรม
34,817.80
147 ว.เภสัชกรรม
48,790.00
148 ว.เภสัชกรรม
6,525.00
149 ว.เภสัชกรรม
750.00
150 ว.วิทยฯ
15,000.00
151 ว.วิทยฯ
16,575.00
152 ว.วิทยฯ
19,500.00
153 ว.วิทยฯ
11,440.00
154 ว.วิทยฯ
7,375.00
155 ว.วิทยฯ
8,150.00
156 ว.วิทยฯ
59,920.00
157 ว.วิทยฯ
22,100.00
158 ว.วิทยฯ
80,550.00
159 ว.วิทยฯ
91,800.00
160 ว.วิทยฯ
21,540.00

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม (จัดซื้อ) เงินบำรุง
(ชือ่ หน่วยงำน)...โรงพยำบำลละงู
วันที่ 31 ตุลำคม 2561
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
รำคำกลำง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
วิธซี ื้อ/จ้ำง
ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ซื้อหรือจ้ำง
(บำท)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
รำคำที่เสนอ
โดยสรุป
3,600.00 เจาะจง แอคคอร์ด คอร์ปอเรชัน บจก.
3,600.00 แอคคอร์ด คอร์ปอเรชัน บจก.
ราคาต่าสุด
2,090.00 เจาะจง ไดรว์ เด็นทัล อินคอร์ปอเรชัน
2,090.00 ไดรว์ เด็นทัล อินคอร์ปอเรชัน
ราคาต่าสุด
6,591.20 เจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
6,591.20 ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
ราคาต่าสุด
4,815.00 เจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
4,815.00 ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
ราคาต่าสุด
53,900.00 เจาะจง ภาสิน หจก.
53,900.00 ภาสิน หจก.
ราคาต่าสุด
12,840.00 เจาะจง เอกตรงเคมีภณ
ั ฑ์
12,840.00 เอกตรงเคมีภณ
ั ฑ์
ราคาต่าสุด
33,400.00 เจาะจง พี.ชี. ดรักเซ็นเตอร์ บจก.
33,400.00 พี.ชี. ดรักเซ็นเตอร์ บจก.
ราคาต่าสุด
13,300.00 เจาะจง ภาสิน หจก.
13,300.00 ภาสิน หจก.
ราคาต่าสุด
34,817.80 เจาะจง เอกตรงเคมีภณ
ั ฑ์
34,817.80 เอกตรงเคมีภณ
ั ฑ์
ราคาต่าสุด
48,790.00 เจาะจง พี.ชี. ดรักเซ็นเตอร์ บจก.
48,790.00 พี.ชี. ดรักเซ็นเตอร์ บจก.
ราคาต่าสุด
6,525.00 เจาะจง เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย
6,525.00 เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย
ราคาต่าสุด
750.00 เจาะจง เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย
750.00 เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย
ราคาต่าสุด
15,000.00 เจาะจง โปรเฟสชันแนล เมดิคอล ซายน์ บจก. 15,000.00 โปรเฟสชันแนล เมดิคอล ซายน์ บจก.
ราคาต่าสุด
16,575.00 เจาะจง เมดเอ็กซ์โซลูชัน
16,575.00 เมดเอ็กซ์โซลูชัน
ราคาต่าสุด
19,500.00 เจาะจง เมดเอ็กซ์โซลูชัน
19,500.00 เมดเอ็กซ์โซลูชัน
ราคาต่าสุด
11,440.00 เจาะจง เมดเอ็กซ์โซลูชัน
11,440.00 เมดเอ็กซ์โซลูชัน
ราคาต่าสุด
7,375.00 เจาะจง เมดเอ็กซ์โซลูชัน
7,375.00 เมดเอ็กซ์โซลูชัน
ราคาต่าสุด
8,150.00 เจาะจง คลินกิ อลไดแอกโนสติคส์
8,150.00 คลินกิ อลไดแอกโนสติคส์
ราคาต่าสุด
59,920.00 เจาะจง อินโฟไดนอสติก
59,920.00 อินโฟไดนอสติก
ราคาต่าสุด
22,100.00 เจาะจง พี เอส เมดิเทค หจก.
22,100.00 พี เอส เมดิเทค หจก.
ราคาต่าสุด
80,550.00 เจาะจง พี เอส เมดิเทค หจก.
80,550.00 พี เอส เมดิเทค หจก.
ราคาต่าสุด
91,800.00 เจาะจง พี เอส เมดิเทค หจก.
91,800.00 พี เอส เมดิเทค หจก.
ราคาต่าสุด
21,540.00 เจาะจง พี เอส เมดิเทค หจก.
21,540.00 พี เอส เมดิเทค หจก.
ราคาต่าสุด

วงเงินงบประมำณ
ลำดับ
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง
ที่
(รำคำกลำง)
161 ว.วิทยฯ
51,600.00
162 ว.วิทยฯ
70,000.00
163 ว.วิทยฯ
18,750.00
164 ว.วิทยฯ
99,840.00
165 ว.วิทยฯ
93,600.00
166 ว.วิทยฯ
73,850.00
167 ว.อืนๆ
3,798.50
168 ว.อืนๆ
6,150.00
169 ว.อืนๆ
7,898.00
170 ว.อืนๆ
35,952.00
171 ว.อืนๆ
22,730.00
172 ว.อืนๆ
25,500.00
173 ว.อืนๆ
45,960.00
174 ว.อืนๆ
2,016.00
175 ว.อืนๆ
7,000.00
176 ว.อืนๆ
10,200.00
177 ว.อืนๆ
6,027.00
178 ว.อืนๆ
12,550.00
179 ว.อืนๆ
32,050.00
180 ว.อืนๆ
3,840.00
181 ว.อืนๆ
5,900.00
182 ว.อืนๆ
1,710.00
183 ว.อืนๆ
675.00

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม (จัดซื้อ) เงินบำรุง
(ชือ่ หน่วยงำน)...โรงพยำบำลละงู
วันที่ 31 ตุลำคม 2561
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
รำคำกลำง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
วิธซี ื้อ/จ้ำง
ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ซื้อหรือจ้ำง
(บำท)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
รำคำที่เสนอ
โดยสรุป
51,600.00 เจาะจง พี เอส เมดิเทค หจก.
51,600.00 พี เอส เมดิเทค หจก.
ราคาต่าสุด
70,000.00 เจาะจง พี เอส เมดิเทค หจก.
70,000.00 พี เอส เมดิเทค หจก.
ราคาต่าสุด
18,750.00 เจาะจง พี เมดิคอล ซัพพลาย
18,750.00 พี เมดิคอล ซัพพลาย
ราคาต่าสุด
99,840.00 เจาะจง พีเอส เมดิคอล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส99,840.00 พีเอส เมดิคอล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
ราคาต่าสุด
93,600.00 เจาะจง พีเอส เมดิคอล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส93,600.00 พีเอส เมดิคอล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
ราคาต่าสุด
73,850.00 เจาะจง ฮาร์โนมิค
73,850.00 ฮาร์โนมิค
ราคาต่าสุด
3,798.50 เจาะจง ยูโสบคานกลการ
3,798.50 ยูโสบคานกลการ
ราคาต่าสุด
6,150.00 เจาะจง รวมศิลป์เฟอร์นเิ จอร์
6,150.00 รวมศิลป์เฟอร์นเิ จอร์
ราคาต่าสุด
7,898.00 เจาะจง ละงูค้าวัสดุ
7,898.00 ละงูค้าวัสดุ
ราคาต่าสุด
35,952.00 เจาะจง สยามยูเนียน เคมิคอล บจก.
35,952.00 สยามยูเนียน เคมิคอล บจก.
ราคาต่าสุด
22,730.00 เจาะจง ดี-สกาย แอนด์ เค โปรดักส์
22,730.00 ดี-สกาย แอนด์ เค โปรดักส์
ราคาต่าสุด
25,500.00 เจาะจง ดี-สกาย แอนด์ เค โปรดักส์
25,500.00 ดี-สกาย แอนด์ เค โปรดักส์
ราคาต่าสุด
45,960.00 เจาะจง ร้านไหมฟ้า มาร์เก็ตติ้ง
45,960.00 ร้านไหมฟ้า มาร์เก็ตติ้ง
ราคาต่าสุด
2,016.00 เจาะจง แก้ววิทยา
2,016.00 แก้ววิทยา
ราคาต่าสุด
7,000.00 เจาะจง เอส เอส คอทตอนไทย คอร์เปอร์เรชัน 7,000.00 เอส เอส คอทตอนไทย คอร์เปอร์เรชัน
ราคาต่าสุด
10,200.00 เจาะจง รวมศิลป์เฟอร์นเิ จอร์
10,200.00 รวมศิลป์เฟอร์นเิ จอร์
ราคาต่าสุด
6,027.00 เจาะจง ละงูค้าวัสดุ
6,027.00 ละงูค้าวัสดุ
ราคาต่าสุด
12,550.00 เจาะจง จุฬาการไฟฟ้า
12,550.00 จุฬาการไฟฟ้า
ราคาต่าสุด
32,050.00 เจาะจง เพือนคอมพิวเตอร์
32,050.00 เพือนคอมพิวเตอร์
ราคาต่าสุด
3,840.00 เจาะจง เพือนคอมพิวเตอร์
3,840.00 เพือนคอมพิวเตอร์
ราคาต่าสุด
5,900.00 เจาะจง เอส เอส คอทตอนไทย คอร์เปอร์เรชัน 5,900.00 เอส เอส คอทตอนไทย คอร์เปอร์เรชัน
ราคาต่าสุด
1,710.00 เจาะจง ร้านชามาน
1,710.00 ร้านชามาน
ราคาต่าสุด
675.00 เจาะจง ร้านชามาน
675.00 ร้านชามาน
ราคาต่าสุด

วงเงินงบประมำณ
ลำดับ
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง
ที่
(รำคำกลำง)
184 ว.อืนๆ
1,000.00
185 ว.อืนๆ
5,800.00
186 ว.อืนๆ
5,423.00
187 ว.อืนๆ
2,900.00
188 ว.อืนๆ
36,000.00
189 ว.อืนๆ
520.00
190 ว.อืนๆ
4,750.00
191 ว.อืนๆ
26,235.00
192 ว.อืนๆ
7,500.00
193 ว.อืนๆ
775.00
194 ว.อืนๆ
33,000.00
195 ว.อืนๆ
675.00
196 ว.อืนๆ
8,040.00
197 ว.อืนๆ
5,700.00
198 ว.อืนๆ
260.00
199 ว.อืนๆ
6,756.00
200 ว.อืนๆ
2,338.19
201 ว.อืนๆ
15,792.40
202 ว.อืนๆ
3,883.38
203 ว.อืนๆ
28,335.21
204 ว.อืนๆ
1,068.62
205 ว.อืนๆ
22,863.45
206 ว.อืนๆ
2,174.73

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม (จัดซื้อ) เงินบำรุง
(ชือ่ หน่วยงำน)...โรงพยำบำลละงู
วันที่ 31 ตุลำคม 2561
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
รำคำกลำง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
วิธซี ื้อ/จ้ำง
ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ซื้อหรือจ้ำง
(บำท)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
รำคำที่เสนอ
โดยสรุป
1,000.00 เจาะจง เอ็มเอชซีปโิ ตรเลียม
1,000.00 เอ็มเอชซีปโิ ตรเลียม
ราคาต่าสุด
5,800.00 เจาะจง รวมศิลป์เฟอร์นเิ จอร์
5,800.00 รวมศิลป์เฟอร์นเิ จอร์
ราคาต่าสุด
5,423.00 เจาะจง ละงูค้าวัสดุ
5,423.00 ละงูค้าวัสดุ
ราคาต่าสุด
2,900.00 เจาะจง จุฬาการไฟฟ้า
2,900.00 จุฬาการไฟฟ้า
ราคาต่าสุด
36,000.00 เจาะจง นัสเซอร์การพิมพ์
36,000.00 นัสเซอร์การพิมพ์
ราคาต่าสุด
520.00 เจาะจง เลิศชัยเซอร์วิส
520.00 เลิศชัยเซอร์วิส
ราคาต่าสุด
4,750.00 เจาะจง ดี-สกาย แอนด์ เค โปรดักส์
4,750.00 ดี-สกาย แอนด์ เค โปรดักส์
ราคาต่าสุด
26,235.00 เจาะจง ร้านปรายฟ้า ซัพพลาย
26,235.00 ร้านปรายฟ้า ซัพพลาย
ราคาต่าสุด
7,500.00 เจาะจง สถาบันรับรองคุณภาพพยาบาล
7,500.00 สถาบันรับรองคุณภาพพยาบาล
ราคาต่าสุด
775.00 เจาะจง ยูโสบคานกลการ
775.00 ยูโสบคานกลการ
ราคาต่าสุด
33,000.00 เจาะจง เพือนคอมพิวเตอร์
33,000.00 เพือนคอมพิวเตอร์
ราคาต่าสุด
675.00 เจาะจง ร้านชามาน
675.00 ร้านชามาน
ราคาต่าสุด
8,040.00 เจาะจง ร้านชามาน
8,040.00 ร้านชามาน
ราคาต่าสุด
5,700.00 เจาะจง นายอนิรุตน์ อุสมา
5,700.00 นายอนิรุตน์ อุสมา
ราคาต่าสุด
260.00 เจาะจง ยูโสบคานกลการ
260.00 ยูโสบคานกลการ
ราคาต่าสุด
6,756.00 เจาะจง ละงูค้าวัสดุ
6,756.00 ละงูค้าวัสดุ
ราคาต่าสุด
2,338.19 เจาะจง ละงูปโิ ตรเลียม
2,338.19 ละงูปโิ ตรเลียม
ราคาต่าสุด
15,792.40 เจาะจง ละงูปโิ ตรเลียม
15,792.40 ละงูปโิ ตรเลียม
ราคาต่าสุด
3,883.38 เจาะจง ละงูปโิ ตรเลียม
3,883.38 ละงูปโิ ตรเลียม
ราคาต่าสุด
28,335.21 เจาะจง ละงูปโิ ตรเลียม
28,335.21 ละงูปโิ ตรเลียม
ราคาต่าสุด
1,068.62 เจาะจง ละงูปโิ ตรเลียม
1,068.62 ละงูปโิ ตรเลียม
ราคาต่าสุด
22,863.45 เจาะจง ละงูปโิ ตรเลียม
22,863.45 ละงูปโิ ตรเลียม
ราคาต่าสุด
2,174.73 เจาะจง ละงูปโิ ตรเลียม
2,174.73 ละงูปโิ ตรเลียม
ราคาต่าสุด

วงเงินงบประมำณ
ลำดับ
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง
ที่
(รำคำกลำง)
207 ว.อืนๆ
15,124.26
208 ว.อืนๆ
12,207.00
209 ว.อืนๆ
25,000.00
210 ว.อืนๆ
4,830.00
211 ว.อืนๆ
3,500.00
212 ว.อืนๆ
2,120.00
213 ว.อืนๆ
2,500.00
214 ว.อืนๆ
4,000.00
215 ว.อืนๆ
12,000.00
216 ว.อืนๆ
1,760.00
217 ว.อืนๆ
5,600.00
218 ว.อืนๆ
700.00
219 ว.อืนๆ
107.00
220 ว.อืนๆ
1,550.00
221 ว.อืนๆ
1,750.00
222 ว.อืนๆ
6,291.60
223 ว.อืนๆ
2,267.00
224 ว.อืนๆ
567.00
225 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
23,800.00
226 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
2,200.00
227 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
3,600.00
228 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
6,725.00
229 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
8,010.00

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม (จัดซื้อ) เงินบำรุง
(ชือ่ หน่วยงำน)...โรงพยำบำลละงู
วันที่ 31 ตุลำคม 2561
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
รำคำกลำง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
วิธซี ื้อ/จ้ำง
ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ซื้อหรือจ้ำง
(บำท)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
รำคำที่เสนอ
โดยสรุป
15,124.26 เจาะจง ละงูปโิ ตรเลียม
15,124.26 ละงูปโิ ตรเลียม
ราคาต่าสุด
12,207.00 เจาะจง ละงูปโิ ตรเลียม
12,207.00 ละงูปโิ ตรเลียม
ราคาต่าสุด
25,000.00 เจาะจง เพือนคอมพิวเตอร์
25,000.00 เพือนคอมพิวเตอร์
ราคาต่าสุด
4,830.00 เจาะจง โมเดิร์นคอมไอที หจก.
4,830.00 โมเดิร์นคอมไอที หจก.
ราคาต่าสุด
3,500.00 เจาะจง ดี-สกาย แอนด์ เค โปรดักส์
3,500.00 ดี-สกาย แอนด์ เค โปรดักส์
ราคาต่าสุด
2,120.00 เจาะจง ดี-สกาย แอนด์ เค โปรดักส์
2,120.00 ดี-สกาย แอนด์ เค โปรดักส์
ราคาต่าสุด
2,500.00 เจาะจง ร้านชามาน
2,500.00 ร้านชามาน
ราคาต่าสุด
4,000.00 เจาะจง ร้านชามาน
4,000.00 ร้านชามาน
ราคาต่าสุด
12,000.00 เจาะจง ร้านชามาน
12,000.00 ร้านชามาน
ราคาต่าสุด
1,760.00 เจาะจง นางสะมีรา โอมณี
1,760.00 นางสะมีรา โอมณี
ราคาต่าสุด
5,600.00 เจาะจง พิกเซล ดีไซน์
5,600.00 พิกเซล ดีไซน์
ราคาต่าสุด
700.00 เจาะจง พิกเซล ดีไซน์
700.00 พิกเซล ดีไซน์
ราคาต่าสุด
107.00 เจาะจง เอ พี ละงูอะไหล่ยนต์
107.00 เอ พี ละงูอะไหล่ยนต์
ราคาต่าสุด
1,550.00 เจาะจง เซ้าท์เทิร์นตรังวอเตอร์ฟิลเตอร์
1,550.00 เซ้าท์เทิร์นตรังวอเตอร์ฟิลเตอร์
ราคาต่าสุด
1,750.00 เจาะจง น้า่ ดืม ฮาซีซัน
1,750.00 น้า่ ดืม ฮาซีซัน
ราคาต่าสุด
6,291.60 เจาะจง คิงส์ ออฟ วาล์ว หาดใหญ่
6,291.60 คิงส์ ออฟ วาล์ว หาดใหญ่
ราคาต่าสุด
2,267.00 เจาะจง คิงส์ ออฟ วาล์ว หาดใหญ่
2,267.00 คิงส์ ออฟ วาล์ว หาดใหญ่
ราคาต่าสุด
567.00 เจาะจง ช.ช.ICE
567.00 ช.ช.ICE
ราคาต่าสุด
23,800.00 เจาะจง อีออนเมด
23,800.00 อีออนเมด
ราคาต่าสุด
2,200.00 เจาะจง วิทยาศรม บจก.
2,200.00 วิทยาศรม บจก.
ราคาต่าสุด
3,600.00 เจาะจง ไซเอนช์เมด
3,600.00 ไซเอนช์เมด
ราคาต่าสุด
6,725.00 เจาะจง โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง บจก.
6,725.00 โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง บจก.
ราคาต่าสุด
8,010.00 เจาะจง โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง บจก.
8,010.00 โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง บจก.
ราคาต่าสุด

วงเงินงบประมำณ
ลำดับ
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง
ที่
(รำคำกลำง)
230 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
2,730.00
231 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
7,636.00
232 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
1,800.00
233 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
1,840.00
234 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
16,050.00
235 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
14,124.00
236 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
2,340.00
237 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
4,500.00
238 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
3,500.00
239 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
3,959.00
240 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
10,058.00
241 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
9,000.00
242 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
5,000.00
243 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
7,350.00
244 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
12,148.00
245 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
4,000.00
246 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
6,000.00
247 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
2,568.00
248 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
17,815.50
249 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
3,312.50
250 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
12,100.00
251 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
15,100.00
252 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
10,154.30

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม (จัดซื้อ) เงินบำรุง
(ชือ่ หน่วยงำน)...โรงพยำบำลละงู
วันที่ 31 ตุลำคม 2561
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
รำคำกลำง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
วิธซี ื้อ/จ้ำง
ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ซื้อหรือจ้ำง
(บำท)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
รำคำที่เสนอ
โดยสรุป
2,730.00 เจาะจง เนิร์สซิง โฮม บจก.
2,730.00 เนิร์สซิง โฮม บจก.
ราคาต่าสุด
7,636.00 เจาะจง พี.ชี. ดรักเซ็นเตอร์ บจก.
7,636.00 พี.ชี. ดรักเซ็นเตอร์ บจก.
ราคาต่าสุด
1,800.00 เจาะจง เอฟซีพี
1,800.00 เอฟซีพี
ราคาต่าสุด
1,840.00 เจาะจง ไบโอ เท็ค เมดิคอล ซิสเต็มส์
1,840.00 ไบโอ เท็ค เมดิคอล ซิสเต็มส์
ราคาต่าสุด
16,050.00 เจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
16,050.00 ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
ราคาต่าสุด
14,124.00 เจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
14,124.00 ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
ราคาต่าสุด
2,340.00 เจาะจง ไทย ก๊อส
2,340.00 ไทย ก๊อส
ราคาต่าสุด
4,500.00 เจาะจง บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้
4,500.00 บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้
ราคาต่าสุด
3,500.00 เจาะจง ไทยเพียวดีไวซ์
3,500.00 ไทยเพียวดีไวซ์
ราคาต่าสุด
3,959.00 เจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา บจก.
3,959.00 ซิลลิค ฟาร์มา บจก.
ราคาต่าสุด
10,058.00 เจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา บจก.
10,058.00 ซิลลิค ฟาร์มา บจก.
ราคาต่าสุด
9,000.00 เจาะจง วีอาร์ ซัพพอร์ต หจก.
9,000.00 วีอาร์ ซัพพอร์ต หจก.
ราคาต่าสุด
5,000.00 เจาะจง ดีทโปเมด
5,000.00 ดีทโปเมด
ราคาต่าสุด
7,350.00 เจาะจง โคโลซาย
7,350.00 โคโลซาย
ราคาต่าสุด
12,148.00 เจาะจง เนิร์สซิง โฮม บจก.
12,148.00 เนิร์สซิง โฮม บจก.
ราคาต่าสุด
4,000.00 เจาะจง สินสิริ เมดิเทค หจก.
4,000.00 สินสิริ เมดิเทค หจก.
ราคาต่าสุด
6,000.00 เจาะจง เอ็นทีทีมาร์เก็ตติ้ง
6,000.00 เอ็นทีทีมาร์เก็ตติ้ง
ราคาต่าสุด
2,568.00 เจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
2,568.00 ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
ราคาต่าสุด
17,815.50 เจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
17,815.50 ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
ราคาต่าสุด
3,312.50 เจาะจง บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้
3,312.50 บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้
ราคาต่าสุด
12,100.00 เจาะจง อีออนเมด
12,100.00 อีออนเมด
ราคาต่าสุด
15,100.00 เจาะจง อีออนเมด
15,100.00 อีออนเมด
ราคาต่าสุด
10,154.30 เจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา บจก.
10,154.30 ซิลลิค ฟาร์มา บจก.
ราคาต่าสุด

วงเงินงบประมำณ
ลำดับ
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง
ที่
(รำคำกลำง)
253 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
4,200.00
254 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
8,010.00
255 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
8,250.00
256 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
9,630.00
257 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
52,850.00
258 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
68,042.00
259 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
4,066.00
260 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
6,206.00
261 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
5,890.00
262 สิงส่งตรวจ
38,739.00
263 สิงส่งตรวจ
31,677.00
264 สิงส่งตรวจ
4,000.00
265 สิงส่งตรวจ
2,600.00
266 สิงส่งตรวจ
32,500.00
267 สิงส่งตรวจ
2,670.00
268 สิงส่งตรวจ
1,800.00

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม (จัดซื้อ) เงินบำรุง
(ชือ่ หน่วยงำน)...โรงพยำบำลละงู
วันที่ 31 ตุลำคม 2561
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
รำคำกลำง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
วิธซี ื้อ/จ้ำง
ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ซื้อหรือจ้ำง
(บำท)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
รำคำที่เสนอ
โดยสรุป
4,200.00 เจาะจง วีอาร์ ซัพพอร์ต หจก.
4,200.00 วีอาร์ ซัพพอร์ต หจก.
ราคาต่าสุด
8,010.00 เจาะจง โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง บจก.
8,010.00 โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง บจก.
ราคาต่าสุด
8,250.00 เจาะจง โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง บจก.
8,250.00 โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง บจก.
ราคาต่าสุด
9,630.00 เจาะจง โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง บจก.
9,630.00 โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง บจก.
ราคาต่าสุด
52,850.00 เจาะจง สินสิริ เมดิเทค หจก.
52,850.00 สินสิริ เมดิเทค หจก.
ราคาต่าสุด
68,042.00 เจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
68,042.00 ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
ราคาต่าสุด
4,066.00 เจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
4,066.00 ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
ราคาต่าสุด
6,206.00 เจาะจง โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง บจก.
6,206.00 โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง บจก.
ราคาต่าสุด
5,890.00 เจาะจง อีออนเมด
5,890.00 อีออนเมด
ราคาต่าสุด
38,739.00 เจาะจง เนชันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์
38,739.00 เนชันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์
ราคาต่าสุด
31,677.00 เจาะจง เนชันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์
31,677.00 เนชันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์
ราคาต่าสุด
4,000.00 เจาะจง ส่านักป้องกันควบคุมโรคที 12 สงขลา 4,000.00 ส่านักป้องกันควบคุมโรคที 12 สงขลา
ราคาต่าสุด
2,600.00 เจาะจง ส่านักป้องกันควบคุมโรคที 12 สงขลา 2,600.00 ส่านักป้องกันควบคุมโรคที 12 สงขลา
ราคาต่าสุด
32,500.00 เจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
32,500.00 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
ราคาต่าสุด
2,670.00 เจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
2,670.00 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
ราคาต่าสุด
1,800.00 เจาะจง มอ.
1,800.00 มอ.
ราคาต่าสุด

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2561 (จัดจ้ำง) เงินบำรุง

วงเงินงบประมำณ
ลำดับ
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง
ที่
(รำคำกลำง)
1 จ้างเหมาบริการ
900.00
2 จ้างเหมาบริการ
9,120.00
3 จ้างเหมาบริการ
1,000.00
4 จ้างเหมาบริการ
87,625.00
5 จ้างเหมาบริการ
4,495.00
6 จ้างเหมาบริการ
55,115.00
7 จ้างเหมาบริการ
14,760.00
8 จ้างเหมาบริการ
14,760.00
9 จ้างเหมาบริการ
2,846.20
10 จ้างเหมาบริการ
1,500.00
11 จ้างเหมาบริการ
1,500.00
12 จ้างเหมาบริการ
2,280.00
13 จ้างเหมาบริการ
385.00
14 จ้างเหมาบริการ
570.00
15 จ้างเหมาบริการ
800.00
16 จ้างเหมาบริการ
10,720.00
17 จ้างเหมาบริการ
2,680.00
22 จ้างเหมาบริการ
1,500.00
23 จ้างเหมาบริการ
9,750.00
24 จ้างเหมาบริการ
800.00
25 จ้างเหมาบริการ
1,000.00
26 จ้างเหมาบริการ
79,365.00
27 จ้างเหมาบริการ
4,485.00
28 จ้างเหมาบริการ
65,570.00
29 จ้างเหมาบริการ
16,000.00
30 ช่อม ค.ยานพาหนะ
5,410.00

(ชือ่ หน่วยงำน)...โรงพยำบำลละงู
วันที่ 31 ตุลำคม 2561
ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ
รำคำกลำง
เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสรุป
วิธีซื้อ/จ้ำง
ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำทีซ่ ื้อหรือจ้ำง
(บำท)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
รำคำทีเ่ สนอ
โดยสรุป
900.00 เจาะจง จุฬาการไฟฟ้า
900.00 จุฬาการไฟฟ้า
ราคาต่าสุด
9,120.00 เจาะจง น่าวิวัฒน์การช่าง (1992) หจก.
9,120.00 น่าวิวัฒน์การช่าง (1992) หจก.
ราคาต่าสุด
1,000.00 เจาะจง ทันต - สยาม วิสาหกิจ
1,000.00 ทันต - สยาม วิสาหกิจ
ราคาต่าสุด
87,625.00 เจาะจง น.ส.พิทยา โยสีดา
87,625.00 น.ส.พิทยา โยสีดา
ราคาต่าสุด
4,495.00 เจาะจง น.ส.พิทยา โยสีดา
4,495.00 น.ส.พิทยา โยสีดา
ราคาต่าสุด
55,115.00 เจาะจง น.ส.พิทยา โยสีดา
55,115.00 น.ส.พิทยา โยสีดา
ราคาต่าสุด
14,760.00 เจาะจง เนฟโฟรแคร์(ประเทศไทย)
14,760.00 เนฟโฟรแคร์(ประเทศไทย)
ราคาต่าสุด
14,760.00 เจาะจง เนฟโฟรแคร์(ประเทศไทย)
14,760.00 เนฟโฟรแคร์(ประเทศไทย)
ราคาต่าสุด
2,846.20 เจาะจง น่าวิวัฒน์การช่าง (1992) หจก.
2,846.20 น่าวิวัฒน์การช่าง (1992) หจก.
ราคาต่าสุด
1,500.00 เจาะจง ร้านชามาน
1,500.00 ร้านชามาน
ราคาต่าสุด
1,500.00 เจาะจง ร้านชามาน
1,500.00 ร้านชามาน
ราคาต่าสุด
2,280.00 เจาะจง ร้านชามาน
2,280.00 ร้านชามาน
ราคาต่าสุด
385.00 เจาะจง ร้านชามาน
385.00 ร้านชามาน
ราคาต่าสุด
570.00 เจาะจง ร้านชามาน
570.00 ร้านชามาน
ราคาต่าสุด
800.00 เจาะจง กิสตีนา หลีขาว
800.00 กิสตีนา หลีขาว
ราคาต่าสุด
10,720.00 เจาะจง ร้านชามาน
10,720.00 ร้านชามาน
ราคาต่าสุด
2,680.00 เจาะจง ร้านชามาน
2,680.00 ร้านชามาน
ราคาต่าสุด
1,500.00 เจาะจง ร้านชามาน
1,500.00 ร้านชามาน
ราคาต่าสุด
9,750.00 เจาะจง ธิระพัฒน์ การช่าง
9,750.00 ธิระพัฒน์ การช่าง
ราคาต่าสุด
800.00 เจาะจง จุฬาการไฟฟ้า
800.00 จุฬาการไฟฟ้า
ราคาต่าสุด
1,000.00 เจาะจง ร้านชามาน
1,000.00 ร้านชามาน
ราคาต่าสุด
79,365.00 เจาะจง น.ส.พิทยา โยสีดา
79,365.00 น.ส.พิทยา โยสีดา
ราคาต่าสุด
4,485.00 เจาะจง น.ส.พิทยา โยสีดา
4,485.00 น.ส.พิทยา โยสีดา
ราคาต่าสุด
65,570.00 เจาะจง น.ส.พิทยา โยสีดา
65,570.00 น.ส.พิทยา โยสีดา
ราคาต่าสุด
16,000.00 เจาะจง วอเทค
16,000.00 วอเทค
ราคาต่าสุด
5,410.00 เจาะจง เพือนรถเซอร์วิส
5,410.00 เพือนรถเซอร์วิส
ราคาต่าสุด

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2561 (จัดจ้ำง) เงินบำรุง

วงเงินงบประมำณ
ลำดับ
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง
ที่
(รำคำกลำง)
31 ช่อม ค.ยานพาหนะ
6,150.47
32 ช่อม ค.ยานพาหนะ
12,468.82
33 ช่อม ค.ยานพาหนะ
12,000.00
34 ช่อม ค.ยานพาหนะ
5,420.00
35 ช่อม ค.ยานพาหนะ
3,830.00
36 ช่อม ค.ยานพาหนะ
12,800.00
37 ช่อม ค.ยานพาหนะ
9,977.32
38 ซ่อม ค.คอมฯ
5,885.00

(ชือ่ หน่วยงำน)...โรงพยำบำลละงู
วันที่ 31 ตุลำคม 2561
ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ
รำคำกลำง
เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสรุป
วิธีซื้อ/จ้ำง
ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำทีซ่ ื้อหรือจ้ำง
(บำท)
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
รำคำทีเ่ สนอ
โดยสรุป
6,150.47 เจาะจง โตโยต้าสงขลา ผูจ้ ่าหน่ายโตโยต้า บจก.
6,150.47 โตโยต้าสงขลา ผูจ้ ่าหน่ายโตโยต้า บจก.
ราคาต่าสุด
12,468.82 เจาะจง โตโยต้าสงขลา ผูจ้ ่าหน่ายโตโยต้า บจก.
12,468.82 โตโยต้าสงขลา ผูจ้ ่าหน่ายโตโยต้า บจก.
ราคาต่าสุด
12,000.00 เจาะจง ดิยางยนต์
12,000.00 ดิยางยนต์
ราคาต่าสุด
5,420.00 เจาะจง เพือนรถเซอร์วิส
5,420.00 เพือนรถเซอร์วิส
ราคาต่าสุด
3,830.00 เจาะจง เพือนรถเซอร์วิส
3,830.00 เพือนรถเซอร์วิส
ราคาต่าสุด
12,800.00 เจาะจง ดิยางยนต์
12,800.00 ดิยางยนต์
ราคาต่าสุด
9,977.32 เจาะจง โตโยต้าสงขลา ผูจ้ ่าหน่ายโตโยต้า บจก.
9,977.32 โตโยต้าสงขลา ผูจ้ ่าหน่ายโตโยต้า บจก.
ราคาต่าสุด
5,885.00 เจาะจง เวิลด์ ไซเบอร์เซอร์วิส
5,885.00 เวิลด์ ไซเบอร์เซอร์วิส
ราคาต่าสุด

