58๔ หน่ว ยงานมีก ารเผยแพร่บ ัน ทึก รายละเอีย ดวิธ ีก ารและขั้น ตอนการจัด ซื้อ จัด จ้า งอย่า งมีร ะนน
I บั I มีก ารดำเนิน การเผยแพร่บ ัน ทึก รายละเอีย ดวิธ ีก ารและขั้น ตอนการจัด ฃื้อ จัด จ้า ง
โรงพยาบาลวัดโบสถ์ไต้ดำเนินการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

ของหน่วยงาน ตามแบบสรุป ผลการจัดหาพัส ดุในแต่ล ะเดือน (แบบ สขร.๑) โดยมีร ายละเอีย ดครบถ้ว น ตาม
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราขการ เรื่อง กำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวซื้ว ัด ความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัด ไร้ให้ประขาขนตรวจดูใต้ ตามาตรา ๙
วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราขบัญ ญัต ิข ้อมูล ข่าวสารของราขการ พ.ศ.๒๕๔๐ ข้อ ๑ (๕) และใต้รับอนุญาตให้นำ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์จากผู้บังคับบัญขาเรียบร้อยแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
หลัก ฐานประกอบ

๑. บันทึกข้อความ ที่ พล ๐๖๓๒.๓๐๑/พิเศษ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอรายงาน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ (แบบ สฃร.๑) และขออนุญาตนำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่
ลงเว็บไซต์
๒. บันทึกข้อความ ที่ พล ๐๖๓๒.๓๐๑/พิเศษ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอรายงาน
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (แบบ สขร.๑) และขออนุญาตนำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่
ลงเว็บไซต์
หลัก ฐานประกอบการเผยแพร่บ นเว็บ ไซต์

ภาพ ?โเก1: ร๐-66ก การเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
๒๕๖๒ บนเว็บไซต์โรงพยาบาลวัดโบสถ์
๒. ภาพ ?โเก-1 ร0โ66ก การเผยแพร่แ บบสรุป ผลการดำเนิน การจัด ซื้อ จัด จ้า งในรอบเดือ น
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ บนเว็บไซต์โรงพยาบาลวัดโบสถ์
๑.

แบบฟอร์ม การขอเผยแพร่ข ้อ มูล ผ่า นเว็บ ไซต์ข องหน่ว ยงานในราขการบริห ารส่ว นภูม ิภ าค
สำนัก งานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนัก งานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
เรื่อ ง แนวทางการเผยแพร่ข ้อ มูล ต่อ สาธารณะผ่า นเว็บ ไซต์ข องหน่ว ยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับ หน่ว ยงานในราขการบริห ารส่ว นภูม ิภ าค สำนัก งานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์ม การขอเผยแพร่ข ้อ มูล ผ่า นเว็บ ไซต์ข องหน่ว ยงานในลัง กัด สำนัก งานปลัด กระทรวงสาธารณสุข

ซื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวัดโบลถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
วัน /เดือน/ปี....,ไ*?.....ธันวาคม ๒๕๖๒............................................................................................................
หัวข้อ ขออนุญาตประกาศเผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ในเว็บไซต์โรงพยาบาล
วัดโบสถ์
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
ตามประกาศคณะกรรมการข้อ มูล ข่าวสารของราขการ เรื่อง กำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ม าตรฐาน
ความโปร่งใสและตัวซื้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประขาขนตรวจดูได้ ตา
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราขบัญ ญัติข้อมูลข่าวสารของราขการ พ.ศ.๒๕๔๐ โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทำ
สรุป ผลการดำเนิน งานการจัด ซื้อ จัด จ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็น รายเดือนทุก ๆ เดือน ประกาศเผยแพรในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ประขาขนเข้าตรวจดูไต้ นั้น
งานพัสดุจึงขออนุญาตเผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน พฤศจิกายน
๒๕๖๒ โรงพยาบาลวัดโบสถ์ประกาศเผยแพร่แบบ สขร.๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ในเว็บไซต์โรงพยาบาล
วัดโบสถ์ พ^พ.พล*เว๐1:เา๐5[ว.3๐.1:เา เพื่อให้ประขาขนเข้าตรวจดูไต้
นก^ ภายนอก : ไม่มี..................................................................................................................
หมายเหตุ:

ผู้รับผิดขอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง
บ ับ ั' (นางสาวพิมพ์พรรณ ปีนโพธิ๋)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์
ว ัน 'ท ี่' \ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

จ.ล.อ.
(นพศรย์ เหลือแย้ม)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุขำนาญงาน
วัน1ที่"Vจ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ผู้รับผิดขอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
V*0 บ ^ V ^

ตำแหน่ง.
วันที.่ ...

.............

เฦ \]& า ”

ๆ ^ ด ‘ะ ^ เ ^ '

)

^ ...............;

เ^ พ ั

เดือน.... ^ .''.๘.................. พ.ศ.

& & ไ

)0

บัน ทึก ข้อ ความ
ส่วนราชการ

โรงพยาบาลวัดโบสถ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐๕:๕-๓๖๑๐๗๙ โทรสาร ๐๕๕-๒๙๑๗๒๗
ที่ พล ๐๖๓๒.๓๐๑/พิเศษ
วันที "V๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรือง

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แบบ สขร.๑

เรียน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์

ตามประกาศคณะกรรมการข้อ มูล ข่า วสารของราขการ เรื่อง กำหนดข้อ มูล ข่าวสารตามเกณฑ์
มาตรฐานความโปร่งใสและตัวขี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไวให้ประซาขน
ตรวจดูได้ ตามาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราซบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราขการ พ.ศ.๒๕๔๐ โดยให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน ประกาศเผยแพร่
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ประขาขนเข้าตรวจดูใด้ นั้น
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน
๒๕๖๒ แบบ สขร.๑ ของกลุ่มงานบริหารทั่วไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างใน
รอบเดือนที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุญาตให้นำผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แบบ สขร.๑ เผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลวัดโบสถ์ต่อไป

จ.ส.อ.

--- ---- ------ -

(นพศูรย์ เหลือแย้ม)
เจ้าพนักงานพัสดุขำนาญงาน
(นายพนม พรหมเมศร์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
‘ก ^ V

^

(ะ !^ ^ 1
(นางสาวพิมพ์พรรณ ป่นโพธ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์

’
แบบ สฃร. ๑
แบบสรุป ผลการดำเนิน การจัด ซื้อ จัด จ้า งใบรอบเดีอ น พฤศจิก ายน พ.ศ. ๒๔๖๒
ขื่อ หน่ว ยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัด โบสถ์ จังหวัดพิษ ณุโลก
วันที่ ๑-๓๐ เดีอ บ พฤศจิก ายน พ.ศ. ๒๔๖๒
ลำดับ ท

งานที่จ ัด ขื่อ หรีอ จ้า ง

วงเงนที่จ ัดซื้อ หริอ
จัด จ้า ง (บาท)

วิธ ีซ ื้อหริอ จ้าง

๑

ว.ก่อ สร้าง

540.00 เฉพาะเจาะจง

๒

ว.ก่อ สร้าง

๓

รายขื่อ ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ไ ค้ร ับ การคัด เลิอ กและราคาที่ต ก
ลงซื้อ หริอ จ้าง

เหตุผลที่ค ัด เลือ กโดยสรุป

เลชที่และวัน ที่ข องสัญ ญาหริอ
ข้อตกลงในการซื้อ หรีอ จ้าง

ร้านเสริม ทรัพ ย์

ร้านเสริม ทรัพ ย์

มีคุณลมบ่?ถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

245/2563 ลงวันที่ 1 พย.62

1,340.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ส จันทร์ท รัพ ย์

ร้าน ล จัน ทร์ท รัพ ย์

มีคุณสมบ่?ถูกต้องครบถ้วนเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

246/2563 ลงวันที่ 1 พย.62

คาอิน เตอร์1น็ต กย.62

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ.กสท โทรคมนาคม

บ.กสท โทรคมนาคม

มีคุณลมบ่?ถูกต้องครบถ้วนเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

30/2563 ลงวันที่ 1 พย.62

๔

ว.ก่อ สร้าง

4,630.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ชิน สิน ถาวรก่อ สร้าง

หจก.ชิน สิน ถาวรก่อ สร้าง

มีคุณลมบ่?ถูกต้องครบถ้วนเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

123/2563 ลงวันที่ 1 พย.62

๔

คาจ้า งข่อ ม ค.ยานพาหนะ

5,149.38 เฉพาะเจาะจง

บ.โตโยค้า พิษณุโล? จก

บ.โตโยค้า พิษณุโลก จก

มีคุณลมบ่?ถูกต้องครบถ้วนเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

76/2563 ลงวันที่ 1 พย.62

๖

ว.ก่อ สร้าง

13,500.00 เฉพาะเจาะจง

ดี ดี อินโบโปรดักส์ ซัพ พลาย

ดี ดี อินโนโปรดักส์ ซัพ พลาย

มีคุณลมบ่?ถูกต้องครบถ้วนเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

32/2563 ลงวันที่ 1 พย.62

๗

ว.ก่อ สร้าง

1,615.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ส จันทร์ท รัพ ย์

ร้าน ล จัน ทร์ท รัพ ย์

มีคุณลมบ้ติถูกต้องครบถ้วนเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

62/2563 ลงวันที่ 1 พย.62

๘

ว.ก่อ สร้าง

520.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ล จันทร์ท รัพ ย์

ร้าน ล จัน ทร์ท รัพ ย์

มีคุณลมบ่?ถูกต้องครบถ้วนเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

120/2563 ลงวันทิ 1 พย.62

๙

ค่าโทรศัพ พ์ ตค.62

1,175.93 เฉพาะเจาะจง

บ.เริย ลมูฟ 08-6589 8005

บ.เริย ลมฟ 08-6589 8005

มีคุณลมบ่?ถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

247/2563 ลงวันที่ 1 พย.62

๑๐

ค่า จ้า งข่อ ม ค.สำนัก งาน

1,800.00 เฉพาะเจาะจง

มานพแอร์ แอบด์เซอร์วิส

มานพแอร์ แอบดีเซอร์วิส

มีคุณลม,บ่?ถูกต้องครบถ้วนเลนอราคาเหมาะลมภาย'ในวงเงินงบประมาณ

46/2563 ลงวันที่ 1 พย.62

๑๑

คาจ้า งข่อ ม ค.สำนัก งาน

1,800.00 เฉพาะเจาะจง

มานพแอร์ แอนด์เซอร์วิส

มานพแอร์ แอบดีเซอร์วิส

มีคุณลมบ่?ถูกต้องครบถ้วนเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

47/2563 ลงวันที่ 1 พย.62

๑๒

ว.การแพทย์

1,658.50 เฉพาะเจาะจง

หจก.พิษ ณุโลก ผลิต ภัณ ฑ์แ ก็ส

หจก.พิษ ณุโลก ผลิต ภัณ ฑ์แ กล

มีคุณ?ม,บัดิถูกต้องครบถ้วนเลนอราคาเหมาะลมภาย'ใน'วงเงินงบประมาณ

53/2563 ลงวันท 1 พย.62

๑๓

ว.ก่อ สร้าง

2,900.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านมังกรวัส ดุภ ัณ ฑ์

ร้านมัง กรวัส ดุภ ัณ ฑ์

มีคุณลมบ่?ถูกต้องครบถ้วนเลนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

243/2563 ลงวันที 4 พย.62

๑๔

ว.ไฟฟ้า

80.25 เฉพาะเจาะจง

บ.บ้านสวน อิเล็กทรอนิกส์ จก

บ.บ้านสวน อิเล็ก ทรอนิก ส์ จก

มีคุณลมบ่?ถูกต้องครบถ้วนเลนอราคาเหมาะสมภาย'ในวงเงินงบประมาณ

244/2563 ลงวันที่ 4 พย.62

๑๔

ว.การแพทย์

1,712.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.พิษ ณุโลก ผลิตภัณ ฑ์แ ก็ส

หจก.พิษ ณุโลก ผลิต ภัณ ฑ์แ ก็ล

มีคฺณลมบ่?ถูกต้องครบถ้วนเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

241/2563 ลงวันที่ 7 พย.62

๑๖

ว.ไฟฟ้า

1,970.00 เฉพาะเจาะจง

พิษณุโลก แมทบอกซํ

พิษณุโลก แมทบอก'ซ์

มีคุณลมฟ้?ถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบปร*ม เณ

255/2563 ลงวันที่ 7 พย.62

๑๗

จ้างทำบอริด ประชาสัม พัน ธ์

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

วัดโบสถ์อลูมิเนียม

วัด'โบสถ์อณู]เนียม

มีคุณลมบ่?.ถูกต้องครบถ้วนเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

256/2563 ลงวันที่ 11 พย.62

จ.ส.อ.

^

(น พศูร ย์ เห ลีอ แย้ม )

(บางสาวพิม พ์พ รรณ ป่น โพธึ๋)

เจ้าพนักงานพัสดุข่านาญงาน

ผู้อำนวยการโรงพยานาลวัดโบสถ์

แบบ ลฃร. ๑
แบบสรุป ผลการดำเนิบ การจัด ซื้อ จัด จ้า งใบรอบเดีอ บ พฤศจิก ายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ขื่อ หน่ว ยงาบ กลุ่มงานบริห ารทั่วไป โรงพยาบาลวัด โบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
วันที ๑-๓๐ เดือ น พฤศจิก ายน พ.ค. ๒๕๖๒
ลำดับ ที

งาบทื่จ ัด ซื้อ หริอ จ้าง

วงเงิน ที่จ ัดซื้อ หริอ
จัด จ้า ง (บาท)

วิธ ีซ ื้อหรือ จ้าง

922.00 เอพาะเจาะจง

(5)^9 ว.ก่อสร้าง

รายขื่อ ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ไ ด้ร ับ การดัด เลีอ กและราคาที่ต ก
ลงซื้อ หริอ จ้าง

เลขที่และวับ ที่ข องสัญ ญาหรือ
ข้อตกลงใบการซื้อหรือ จ้าง

เหตุผลที่ค ัด เลือ กโดยสรุป

ร้าน ส จันทร์ท รัพ ย์

ร้าน ส จัน ทร์ท รัพ ย์

มีคุณ?มบ้ดิถูกต้องครบถ้วนเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

284/ลงวับ ที่ 12 พย.62

กรีน มาร์ท

กรีน มาร์ท

มีคุณลมน้ติถูกต้องครบถ้วบเลนอราคาเหมาะลมภายไนวงเงินงบประมาณ

286/ลงวับ ที่ 12 พย.62

บ.ดูวอนไทย จก

บ.ดูวอนไทย จก

มีคุณลมบ้คิถูกต้องครบถ้วนเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

290/ลงวับ ที่ 13 พย.62

๑๙

ว.สำนัก งาบ

4,990.00 เฉพาะเจาะจง

๒๐

ค.การแพทย์

288,000.00 เฉพาะเจาะจง

๒๑

ค่ากำจัด สิ่ง ปฏิก ูล

500.00 เฉพาะเจาะจง

นายกิต ดืพ งษ์ เพชรดืต

บายกิต ติพ งษํ เพชรติต

มีคุณ?มบ้ดิถูกต้องครบถ้วนเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

293/ลงวับ ที่ 14 พย.62

๒๒ ค่าจ้า งซ่อ ม ค.การเกษตร

250.00 เฉพาะเจาะจง

ช่างเหน่งวัดโบสถ์

ช่างเหน่งวัดโบสถ์

มีคุฌลมบ้ติถูกต้องครบถ้วนเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

283/ลงวับ ที่ 22 พย.62

บ.เอ็ก ชํเขัน ติ อิน ฟอเมขั่บ จก

บ.เอ็ก ช์เขัน ต อิน,ฟ อเมชั่น จก

มีคุฌลมบ้คิถูกต้องครบถ้วนเลนอราคาเหมาะลม.''ายในวงเงินงบประมาณ

307/ลงวับ ที 1 พย.62

11,538.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ส เรืองโรจน์สระบุรี

หจก.ส เรืองโรจน์สระบุรี

มีคุณลมบ้ติถูกต้องครบถ้วนเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

248/ลงวับ ที่ 1 พย.62

7,200.00 เฉพาะเจาะจง

บายกบกคักติ, วัน รัก ขาติ

บายกนกคัก ดิ๋ วัน รัก ชาติ

มีคุณลมบัติถูกต้องครบถ้วนเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

121/ลงวับ ที่ 1 พย.62

๒๓ คาบริก าร (3?5 ตค.62
๒๔ ค่า บริก ารจ้า งเหมาขนย้า ย
๒๕ ว.บริโภค

1,123.50 เฉพาะเจาะจง

๒๖ ว.สำนัก งาน

11,772.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.วิท ยาคาร โอ เอ

หจก.วิท ยาคาร โอ เอ

มีคุณ?มบัดิถูกต้องครบถ้วนเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

124/ลงวับ ที่ 1 พย.62

๒๗ ค. สำนักงาน

19,950.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ข วานิข เฟอร์น ิเจอร์

หจก.ช วานิช เฟอร์น ิเจอร์

มีคุณ?มบัต้ถูกต้องครบถ้วนเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

122/ลงวัน ที 1 พย.62

.๒๘

ว.งานบ้านงานครัว

20,300.00 เฉพาะเจาะจง

ดี ดี อินโนโปรดักล์ ขัพ พลาย

ดี ดี อินโนโปรดักส่ ขัพ พลาย

มีคุณลมบ้ติถูกต้องครบถ้วนเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

7 1/ลงวัน ที่ 1 พย.62

๒๙

ว.งาบบ้านงานครัว

33,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านประสิทธิ, ขัพ พลาย

ร้านประสิท ธิ๋ ขัพ พลาย

มีคุณลมบ้ดิถูกต้องครบถ้วนเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

125/ลงวัน ที 1 พย.62

๓๐

จ้างทำแผงกั้น จราจร

35,250.00 เฉพาะเจาะจง

นายกนกคักติ, วัน รัก ขาติ

นายกนกคัก ดื่ วัน รัก ชาติ

มีคุณลมบ้ตถูกต้องครบถ้วนเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

242/ลงวับ ที่ 5 พย.62

๓๑

ว.บริโภค

บํ้า ดื่ม เดอะขัน

บาดื่ม เดอะ,ขัน

มีคุณลมบ้ตถูกต้องครบถ้วนเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

238/ลงวัน ที่ 5 พย.62

ดี ดี อินโนโปรดักสํ ขัพ พลาย

ดี ดี อิน'โน'โป,รดักสิ ขัพ พลาย

มีคุณลมบ้?!ถูกต้องครบถ้วนเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

239/ลงวับ ที่ 5 พย.62

6,075.00 เฉพาะเจาะจง

๓๒ ว.งานบ้านงานครัว

24,000.00 เฉพาะเจาะจง

ว.บริโภค

1,277.00 เฉพาะเจาะจง

นางพัช รี มั่นทอง

นางพัช รี มั่น ทอง

มิคุณลมบ้ติถูกต้องครบถ้วนเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

249/ลงวัน ที่ 1 พย.62

๓๔ ว.ปริโภค

1,382.00 เฉพาะเจาะจง

นางพัช ริ มั่นทอง

นางพัช รี มั่นทอง

มีคุณลมบ้ติถูกต้องครบถ้วนเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

25 0 / ลงวับที 2 พย.62

๓๕ ว.บริโภค

310.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอรุณ

ร้านอรุณ

มิคุณลมบ้ติถูกต้องครบถ้วนเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

252/ลงวับ ที่ 2 พย.62

๓๓

จ.ส.อ.

-------

----------- ----

^ ----^ .

( นพศูร ย์ เหลอแย้ม )

(บางสาวฟ้ม พิพ รรณ ปิบโพธ)

เจ้า พนัก งาบพัส ดุช ำนาญงาน

ผู้อ ำนวยการโรงพยาบาลวัด โบสถ์
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แบบ สขร. ๑
แบบลรุป ผลการดำเนิน การจัด ซื้อ จัด จ้า งในรอบเดือ น พฤศจิก ายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ชื่อ หน่ว ยงาน กลุ่มงานบริห ารหัวไป โรงพยาบาลวัด โบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
วับ ที่ ๑-๓๐ เดือ น พฤตจิก ายน พ.ศ. ๒๕;๖๒
ลำดับ ท

งานที่จ ัด ซื้อ หริอจ้าง

วงเงินที่จ ัดซื้อหริอ
จัด จ้า ง(บาท)

วธีซ ื้อหริอจ้าง

รายชื่อ ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ไ ด้ร ับ การคัด เลือ กและราคาที่ต ก
ลงซื้อ หริอ จ้าง

เลขทและวัน ที่ข องสัญ ญาหริอ
ข้อตกลงในการซื้อ หรือ จ้าง

เหตุผลที่ค ัด เลือ กโดยสรุป

๕;๓ ว.บริโภค

1,677.00 เฉพาะเจาะจง

นางพัฃริ มั่นทอง

บางพัข ริ มั่นทอง

มีคุณลนบัติถูกต้องครบถ้วน1สนอรา?ทเหมาะ?เมภาย'ใบ-วงเงินงบ'ประมาณ

336/2563 ลงวันที่ 17 พย.62

๕;๔ ว.บริโภค

1,685.00 ประกวดราคา

นางพัชริ มั่นทอง

นางพัข ริ มั่นทอง

มีคุณ?มบัติถูกต้องครบถ้วบเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

337/2563 ลงวันที่ 18 พย.62

150.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหการไฟฟ้า

ร้านสหการไฟฟ้า

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

311/2563 ลงวับที่ 18 พย.62

ว.บริโภค

1,730.00 เฉพาะเจาะจง

นางพัข ริ มั่นทอง

นางพัฃริ มั่นทอง

มิคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

338/2563 ลงวันที่ 19 พย.62

๕๗ ว.แก็ล เซื้อ เพลิง

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านโขคซัยพานิข

ร้านโชคขัยพานิซ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

271/2563 ลงวันที่ 19 พย.62

๕๘

ว.บริโภค

1,215.00 เฉพาะเจาะจง

นางพัชริ มั่นทอง

บางพัช ริ มั่นทอง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

339/2563 ลงวันที่ 20 พย.62

๕๙

ว.บริโภค

1,667.00 เฉพาะเจาะจง

นางพัซริ มั่นทอง

นางพัชริ มันทอง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

340/2563 ลงวันที่ 21 พย.62

๖๐

ว.บริโภค

1,432.00 เฉพาะเจาะจง

นางพัข ริ มั่นทอง

นางพัข ริ มั่นทอง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายโนวงเงินงบประมาณ

341/2563 ลงวันที่ 22 พย.62

๖๑

ว.บริโภค

6,691.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอรุณ

ร้านอรุณ

มิคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายโนวงเงินงบประมาณ

253/2563 ลงวันที่ 8 พย.62

๖๒

ว.การแพทย์

63,440.84 เฉพาะเจาะจง

บ.ลิน เด้ ประเทคไทย จก

บ.ลิ,น เด้ ประเทศไทย จก

มิคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

305/2563 ลงวันที่ 7 พย.62

๖๓

ค่าอบเตอร์เน็ต ตค.60

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ. กลท โทรคมนาคม จก

บ. กลท โทรคมนาคม จก

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายโนวงเงินงบประมาณ

309/2563 ลงวันที่ 11 พย.62

๖๔
๖๕

ว.ไฟฟ้า
ว.บริโภค

2,045.00 เฉพาะเจาะจง
1,537.00 เฉพาะเจาะจง

พิษณุโลก แมทบอกซ์
นางพัช ริ มั่นทอง

พิษณุโลก แมทบอกช์
นางพัข ริ มันทอง

มิคุณสงเบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายโนวงเงินงบประมาณ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

240/2563 ลงวันที่ 4 พย.62
358/2563 ลงวันที่ 23 พย.62

๖๖

ว.บริโภค

1,300.00 เฉพาะเจาะจง

นางพัฃริ มั่นทอง

นางพัข ริ มั่นทอง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

359/2563 ลงวันที่ 24 พย.62

๖ฬ

ว.บริโภค

1,712.00 เฉพาะเจาะจง

นาง'พัชริ มั่นทอง

นางพัซริ มั่นทอง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในว:เงินงบประมาณ

403/2563 ลงวันที่ 25 พย.62

6-)ย้^ ว.บริโภค

1.349.00 เฉพาะเจาะจง

บางพัชริ มั่นทอง

บางพัช ริ มั่นทอง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

404/2563 ลงวันที่ 26 พย.62

๖๙

1,513.00 เฉพาะเจาะจง

นางพัซริ มั่นทอง

บางพัซ ริ มั่นทอง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

405/2563 ลงวันท 27 พย.62

๕๕ ว.แก็ล เซื้อ เพลิง
๕๖

า.บริโภค
จ-ล.อ. ^

'ะ ^

( นพศูร ย์ เหลือ แย้ม )

(บางลาวพิม พ์พ รรณ ปิบโพธึ๋)

เจ้าพนักงานพัสดุซานาญงาน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์

แบบ ส,ขร. ๑
แบบลรุป ผลการดำเนิบ การจัด ซื้อ จัด จ้า งในรอบเดีอ บ พฤศจิก ายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ขื่อ หน่ว ยงาน กลุ่ม งานบริห ารทั่ว ไป โรงพยาบาลวัด โบสถ์ จังหวัดพบณุ่โลก
วันที่ ๑-๓๐ เดํอ บ พฤศจิก ายน พ.ค, ๒๕๖๒
ลำดับ ที่

งานที่จ ัด ซื้อ หริอ จ้าง

วงเงิน ที่จ ัดซื้อ หริอ
จัด จ้า ง (บาท)

วิธ ีซ ื้อ หริอ จ้าง

รายขื่อ ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ไ ด้ร ับ การคัด เลือ กและราคาที่ต ก
ลงซื้อ หริอ จ้าง

เลขที่และวัน ที่,ของสัญญาหรีอ
ข้อตกลงในการซื้อ หรือ จ้าง

เหตุผ ลที่ค ัด เลือ กโดยสรุป

๗๐

ว.บริโภค

๑,๔๔๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางพัข รี มั่นทอง

นางพัข รี มั่น ทอง

มีค ุณ ลมบ้ต ถูก ต้อ งครบถ้ว นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน ง ๔๐๖/ ๒๕๖๓ ลงวับที่ ๒๘ พย.๖๒

๗๑

ว.บริโภค

๑ 1๓๙๗.๐๐ ประกวดราคา

นางพัข รี มั่นทอง

นางพัซรี มั่น ทอง

มีค ุณ ลมบ้ต ๊ถ ูก ต้อ งครบถ้ว นเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงิน ง ๔๐๗/ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ พย.๖๒

๗๒

ว.บริโภค

๑ 1๗๗๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง

นางพัซรี มั่นทอง

นางพัฃริ มั่นทอง

มีค ุณ ลมบดถูก ต้อ งครบถ้ว นเสนอราคาเหมาะลมภายในวงเงิน ง ๔๐๘/ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ พย.๖๒

๗๓

ว.นํ้ามับ พย.๖๒

หจก.ศริล ุธ า ๒๐๑๘ จก

หจก.ศรีส ุซา ๒๐๑๘ จก

มีค ุณ ลมนัต ิถ ูก ต้อ งครบถ้ว นเลนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน ง ๔๐๗/ ๒๕๖๓ ลงวับที ๓๐ พย.๖๒

จ-ล•อ-

๒๙1๙๙๑.๔๐

เฉพาะเจาะจง

*0^( นพคูร ย์ เหลือ แย้ม )

(นางสาวฟ้ม พ์พ รรณ ปีนโพธึ๋)

เจ้าพนักงาบพัสดุชำนาญงาบ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์

แบบ สฃร. 1

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินท
จัดซื้อหรือ
จ้าง
จัดจ้าง
(บาท)
1 วัสดุวิทยาศาสตร์ 18,750
2 วัสดุวิทยาศาสตร์ 42,330
3 วัสดุวิทยาศาสตร์ 94,500
4 วัสดุวิทยาศาสตร์ 66,000
5 วัสดุวิทยาศาสตร์ 66,000
6 วัสดุวิทยาศาสตร์ 49,604

ราคา
กลาง (บาท)
18,750.00
42,330.00
94,500.00
66,000.00
66,000.00
49,604.00

ลงซื่อ .............................. ผู้รายงาน
(นางธิดารัตน์ ไซยพิทักษ์ชลธาร)
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ซื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 1-30 เดือน พโศจิกายน พ.ศ. 2562
วิธีซื้อหรือจ้าง รายซื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เลขที่และวันที่ของ
เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
สัญญาหรือข้อตกลงใน
ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
การซื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง บ. เพิร์มเมอร์จำกัด /18.750
บ. เพิร์มเมอร์จำกัด /18.750
มีคุณสมบัติครบ/ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ 62117361669
เฉพาะเจาะจง บ. บลูบลัดเมดดิเคิล / 42,330 บ. บลูบลัดเมดดิเคิล / 42,330 มีคุณสมบัติครบ/ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ 62117432889
เฉพาะเจาะจง บ.ดรักเทสท์ติ้ง / 94,500
บ.ดรักเทสท์ติ๋ง / 94,500
มีคุณสมบัติครบ/ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ 62117436737
เฉพาะเจาะจง บ.ดรักเทสทัติ้ง /66,000
บ.ดรักเทสท์ติ้ง /66,000
มีคุณสมบัติครบ/ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ
62117438776
เฉพาะเจาะจง บ.ดรักเทสท์ติ้ง / 66,000
บ.ดรักเทสท์ติ้ง / 66,000
มิคุณสมบัติครบ/ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ 62117441716
เฉพาะเจาะจง บ.ดรักเทสท์ติ้ง 749,604
บ.ดรักเทสท์ติ้ง 749,604
มีคุณสมบัติครบ/ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ 62117440757
ลงซื่อ../™):.
(นางสาวพิมพ์พรรณ ป่นโพธี้)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์

แบบ สชร. 1
แบบสรุป ผลการดำเนิบ การจัด ซื้อ จัด จ้า งใบรอบเดือ น พฤศจิก ายน พ.ศ. 2562
ขี่อ หนวยงาบ กลุ่ม งาบบริห ารทัว ไป โรงพยาบาลวัด โบสถ์ จังหวัดพิษ ณุโลก
วับ ท 1-30 เดือ น พฤศจิก ายน พ.ศ. 2562
ลำดับ ที่

งานที่จ ัด ซื้อ หริอ จ้าง

วงเงิน ที่จ ัดซื้อ หริอ
จัด จ้า ง (บาท)

วิธ ีซ ื้อ หริอ จ้าง

เหตุผ ลทีค ัด เลือ กโดยสรุป

เลขที่แ ละวัม ที่ช อง
สัญ ญาหรือ ข้อ ตกลง
ในการซื้อ หริอ จ้าง

บริษ ัท แจ๊ก เจิย อุต สาหกรรม(ไทย) บริษ ัท แจ๊ก เจิย อุต สาหกรรม(ไทย)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถัวนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

1 พ.ย. 62

รายซื่อ ผู้เสนอราคาและราคาท
เสนอ

ผู้ไ ดัร ับ การคัด เลีอ กและราคาที่ต ก
ลงซื้อ หริอ จ้าง

1

เวซภัณ ฑ์ไ มใซ่ย า

10,700.00 เฉพาะเจาะจง

2

เวขภัณ ฑ์ไ ม่ใ ช่ย า

7,600.00 เฉพาะเจาะจง

บ.เอเชีย เมดิค อลอิน ดัส ตรี้จ ำกัด

บ.เอเชีย เมติค อลอิน ดัส ตรี้จ ำกัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถัวนเสนอราคา!หมาะ?เมภายในวงผินงบประมาณ

5 พ.ย. 62

3

เวขภัณ ฑ์ไ ม่ใ ช่ย า

4,60 0.00 เฉพาะเจาะจง

บริษ ัท ไทยก๊อ สจำกัด

บริษ ัท ไทยก๊อ สจำกัด

มีคุณสมบ้ติถูกต้องครบถัวน!สนอราคาเหมาะสมภายในวงผินงบประมาณ

7 พ.ย. 62

4

เวขภัณ ฑ์ไ ม่ใ ช่ย า

17,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษ ัท ไชเอนชีเมดจำกัด

บริษ ัท ไชเอนช์เมดจำกัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถัวน!สนอราคาเหมาะสมภายในวงผินงบประมาณ

11 พ.ย. 62

5

เวชภัณ ฑ์ไ ม่ใ ช่ย า

21 ,9 0 0 .0 0 เฉพาะเจาะจง

บริษ ัท ไทยก๊อ ลจำกัด

บริษ ัท ไทยก๊อ ลจำกัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถัวนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

14 พ.ย. 62

6

เวชภัณ ฑ์ไ ม่ใ ช่ย า

65 ,0 0 0 .0 0 เฉพาะเจาะจง

บริษ ัท นำวิว ัฒ น์ก ารช่า ง

บริษ ัท นำวิว ัฒ น์ก ารช่า ง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถัวนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

1 5 พ .ย .62

7

เวชภัณ ฑ์ไ ม่ใ ช่ย า

20 ,4 6 0 .0 0 เฉพาะเจาะจง

บริษ ัท พีเอ็น โปรดัก ส์บ ครสวรรค

บริษ ัท พีเอ็นโปรดักส์น ครสวรรค์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถัวบเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

18 พ.ย. 62

8

เวชภัณ ฑ์ไ มใช่ย า

18,980.00 เฉพาะเจาะจง

บริษ ัท วิท ยาศรม

บริษ ัท วิท ยาศรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถัวบเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

19 พ.ย. 62

9

เวชภัณ ฑ์ไ ม่ใ ช่ย า

7,940.00 เฉพาะเจาะจง

บริษ ัท พิเอ็บ โปรดัก ส์น ครสวรรค์ บริษ ัท พีเอ็นโปรดักส์น ครสวรรค์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถัวบเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

20 พ.ย. 62

10

เวชภัณ ฑ์ไ ม่ใ ช่ย า

6,85 0.00 เฉพาะเจาะจง

บริษ ัท ไทยก๊อ สจำกัด

บริษ ัท ไทยก๊อ สจำกัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถัวนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

20 พ.ย. 62

11

เวชภัณ ฑ์ไ ม่ใ ช่ย า

6,66 0.00 เฉพาะเจาะจง

บริษ ัท แอสเซ้น พ์เมติค อลจำกัด

บริษ ัท แอสเช้น ท์เมติค อลจำกัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถัวนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

20 พ.ย. 62

12

เวชภัณ ฑ์ไ มใช่ย า

9 ,4 1 6 .0 0 เฉพาะเจาะจง

บริษ ัท ดืเคเอสเอชประเทศไทย

บริษ ัท ติเคเอสเอชประเทศไทย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถัวนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

22 พ.ย. 62

13

เวชภัณ ฑ์ไ มใช่ย า

2,92 5.00 เฉพาะเจาะจง

บริษ ัท พีเอ็น โปรดัก ส์น ครสวรรค์ บริษ ัท พีเอ็นโปรดักส์น ครสวรรค์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถัวนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

25 พ.ย. 62

14

เวชภัณ ฑ์ไ ม่ใ ช่ย า

19,869.90 เฉพาะเจาะจง

บริษ ัท ดีเคเอสเอขประเทศไทย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

27 พ.ย. 62

เ^

' '1

บริษ ัท ดืเคเอสเอซประเทศไทย

เะ= ะ*

(นาง จิน ตนา เมฆิน )

( นางสาวพิม พ์พ รรณ ปีนโ'พธึ๋ )

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์

แบ๖ สจร. 1
แบบสรุป ผลการดำเนิน การจัด ขื่อ จัด จ้างใบรอบเดีอ บ พฤศจิก ายน พ.ศ. 2562
ขื่อหน่วยงาบ โรงพยาบาลวัดโบสถ่ จังหวัดฟ้ษญโลก
วับพ 30 เดีอบ พฤศจิกายบ พ.ศ. 2562 (1)
ลำดับที่

งานทีจัด'ขื่อหริอ วงเงินทีจัด'ขื่อหรอ
จ้าง
จัดจ้าง(บาท)

-2

-3

4

1

ยา

4.000.00

2

ยา

11.526.19

3

ยา

4

ราศากลาง
(บาท)

วีธขื่อหริอจ้าง

รายขื่อผู้เสบอราคาและราคาที่เสบอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงขื่อหริอจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวับที่จองสัญญาหริอ
จ้อตกลงในการขื่อหริอจ้าง

5

6

7

8

9

10

บางสาวยุวดี สังข์ยัง

มีคุณสมบัติครบ/ราคาตํ่าสุด

1/11/2562

11,526.19 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลพุทธข์นราข

โรงพยาบาลพุทธซิบราจ

มีคุณสมบัติครบ/ราคาดำสุด

1/11/2562

2,357.14

2,357.14 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลพุทธซิบราซ

โรงพยาบาลพุทธซิบราข

มีคุณสมบัติครบ/ราคาตํ่าสุด

1/11/2562

ยา

16.039.30

16,039.30 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลพุทธซิบราร!

โรงพยาบาลพุทธซิบราจ

มีคุณสมบัติครบ/ราคาตาสุด

1/11/2562

5

ยา

54.891 00

54,891.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

มีคุณสมบัติครบ/ราคาตํ่าสุด

1/11/2562

6

ยา

25.10000

25,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรี่สํ จำกัด

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรี่สํ จำกัด

มีคุณสมบัติครบ/ราคาตาสุด

1/11/2562

7

ยา

12,956.00

12,956.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลพุทธซิบราซ

โรงพยาบาลพุทธซิบราข

มีคุณสมบัติครบ/ราคาดำสุด

1/11/2562

8

ยา

38.000.00

38,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลิบฟาร์มาจูติคอล อิบดัสตรี้ จำกัด

บริษัท เบอร์ลิบฟาร์มาจูติคอล อิบดัสตรี้ จำกัด

มีคุณสมบัติครบ/ราคาตํ่าสุด

1/11/2562

9

ยา

124.100.00

124,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีแอบด์วี กรุงเทพฯ จำกัด (สำนักงาบใหญ่) บริษัท วีแอบด'วี กรุงเทพฯ จำกัด (สำนักงาบใหญ่) มีคุณสมบัติครบ/ราคาตํ่าสุด

1/11/2562

10

ยา

25.200.00

25,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลหแพทย์๓ สัจ จำกัด

บริษัท สหแพทย์๓ สัจ จำกัด

มีคุณสมบัติครบ/ราคาตํ่าสุด

1/11/2562

11

ยา

32,185 60

32,185.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลบ์ จำกัด

บริษัท เมดไลบ์ จำกัด

มีคุณสมบัติครบ/ราคาตํ่าสุด

1/11/2562

12

ยา

8.500.00

8,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซิ

หจก.ภิญโญฟาร์มาจ็

มีคุณสมบัติครบ/ราคาตํ่าสุด

1/11/2562

13

ยา

57.500.00

57,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษ ัท โมเดีร์บ ฟาร์มา จำกัด

บริษัท โมเดีร์บ ฟาร์มา จำกัด

มีคุณสมบัติครบ/ราคาตํ่าสุด

1/11/2562

14

ยา

11,100.00

11,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรจั่บ จำกัด

บริษัท นิด้า ฟาร์มา อิบคอร์ปอเรขื่'บ จำกัด

มีคุณสมบัติครบ/ราคาตํ่าสุด

1/11/2562

15

ยา

47,200.00

47.200.00 เฉพาะเจาะจง องดํการ๓ สัจกรรม

องค์การ๓ สัจกรรม

มีคุณสมบัติครบ/ราคาตํ่าสุด

1/11/2562

16

ยา

28.034.00

28,034.00 เฉพาะเจาะจง องค์การ๓ สัจกรรม

องค์การ๓ สัจกรรม

มีคุณสมบัติครบ/ราคาตํ่าสุด

1/11/2562

17

ยา

51.895.00

51,895.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

บริษัท จ็ลลิค ฟาร์มา จำกัด

มีคุณสมบัติครบ/ราคาตํ่าสุด

1/11/2562

18

ยา

2,140.00

2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาจูติค อล จำกัด

บริษัท สยามฟาร์มาจูติคอล จำกัด

มีคุณสมบัติครบ/ราคาตํ่าสุด

1/11/2562

19

ยา

11.29920

11,299.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ท เตอร์มายบาซิบ จำกัด

บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิบ จำกัด

มีคุณสมบัติครบ/ราคาตํ่าสุด

1/11/2562

20

ยา

47,900.00

47,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ็บทรัลโพลิเทรดติ๋ง จำกัด

บริษัท เจ็บทรัลโพลืเทรดดิ้ง จำกัด

มีคุณสมบัติครบ/ราคาตํ่าสุด

1/11/2562

๙

4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยุวดี สังข์ยัง

(นาง?ทวก™?เมา สุขโฉ?4'?
เภสัชโ,*'•'ซานาญการพิ1ส^

(ะะ^
(บางสาวฟ้มพ์พรรณ ป้บโพ3)

^อำบวยการโรงพยาบาลโบสถ์

21

ยา

12.300.00

22

ยา

5.250.00

23

ยา

7.400.00

24

ยา

62.500.00

25

ยา

26

12,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด

บีคุณสมบัติครบ/ราคาตํ่าสุด

1/11/2562

5.250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้า งขายยาตราเจ็ด ดาว จำกัด

บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ด ดาว จำกัด

บีคุณสมบัติครบ/ราคาตำสุด

1/11/2562

7,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที พ ดรัก แลบอราทอรื่ส์ (1969) จำกัด

บริษัท ที พ ดรัก แลบอราทอร์ล่ (1969) จำกัด

บีคุณสมบัติครบ/ราคาตํ่าสุด

1/11/2562

62.500.00 เฉพาะเจาะจง องค์การ๓ สัชกรรม

องค์การ๓ สัขกรรม

บีคุณสมบัติครบ/ราคาตํ่าสุด

1/11/2562

8.000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การ๓ สัขกรรม

องค์การ๓ สัขกรรม

ม'คุณสมบัติครบ/ราคาตํ่าสุด

1/11/2562

ยา

19,425.00

19,425.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรม

บีคุณสมบัติครบ/ราคาตํ่าสุด

1/11/2562

27

ยา

3,916.20

3,916.20 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรม

บีคุณสมบัติครบ/ราคาตาสุด

1/11/2562

28

ยา

4,260.00

4,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารํมา จำกัด

บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด

บีคุณสมบัติครบ/ราคาตํ่าสุด

1/11/2562

29

ยา

60,990.00

60,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีลลอล ฟาริมาซูติคอล จำกัด

บริษัท ฮีลลยล ฟาร์มาชูติคอล จำกัด

บีคุณสมบัติครบ/ราคาตํ่าสุด

1/11/2562

30

ยา

28.150.00

28,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด

บีคุณสมบัติครบ/ราคาตํ่าสุด

1/11/2562

31

ยา

29,960.00

29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดทแฮล่ม เคลเลอร์ โลจิสติกล่ จำกัด

บริษัท ดีทแฮล่ม เคลเลอร' ไลจิสติกล่ จำกัด

บีคุณสมบัติครบ/ราคาตํ่าสุด

1/11/2562

32

ยา

2,461.00

2.461.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดทแฮล่ม เคลเลอร' โลจิสติกส์ จำกัด

บริษัท ดทแฮล่ม เคลเลอร์ โลจ็สติกส์ จำกัด

บีคุณสมบัติครบ/ราคาตํ่าสุด

1/11/2562

33

ยา

5,136.00

5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี เอ็ล ฮั้ว จำกัด (สำนักงานใหญ่)

บริษัท บี เอ็ล ฮั้ว จำกัด (สำนักงานใหญ่)

บีคุณสมบีติครบ/ราคาตํ่าสุด

1/11/2562

34

ยา

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้า งขายยาตราเจ็ด ดาว จำกัด

บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ด ดาว จำกัด

บีคุณสมบัติครบ/ราคาตํ่าสุด

1/11/2562

35

ยา

33.170.00

33.170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบโอวาลิส จำกัด

บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด

บีคุณสมบัติครบ/ราคาตํ่าสุด

1/11/2562

36

ยา

40,660.00

40.660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีลลอล ฟาร์มาชูติคอล จำกัด

บริษัท ฮีลลยล ฟาร์มาชูติคอล จำกัด

บีคุณสมบัติครบ/ราคาตํ่าสุด

1/11/2562

37

ยา

17,700.00

17,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีแอนด์วั กรุงเทพๆ จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริษัท วีแอนด์วี กรุงเทพา จำกัด (สำนักงานใหญ่) บีคุณสมบัติครบ/ราคาตํ่าสุด

4/11/2562

38

ยา

9.500.00

9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาชูติคอล อิบดัสตรี้ จำกัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาชูติคอล อินดัสต'รี้ จำกัด

บีคุณสมบัติครบ/ราคาตํ่าสุด

4/11/2562

39

ยา

67,500.00

67,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาขูติคอล อินดัสต'รี้ จำกัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาชูติคอล อิบดัสต'รี้ จำกัด

บีคุณสมบัติเครบ/ราคาตํ่าสุด

4/11/2562

40

ยา

35.000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาชูติคอล ฮินดัสตรี้ จำกัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาจูติคอล อินดัสต'รี้ จำกัด

บีคุณสมบัติครบ/ราคาตํ่าสุด

4/11/2562

41

ยา

15.825.30

15,825.30 เฉพาะเจาะจง

โรงพยาบาลพุทธชินราช

บีคุณสม'!รัติครบ/ราคาตํ่าสุด

4/11/2562

42

วัสดุ๓ สัชกรรม

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นัทธมน เพรส จำกัด

บริษัท นัทธมน เพรส จำกัด

บีคุณสมบัติครบ/ราคาตํ่าสุด

4/11/2562

43

วัสดุเภสัชกรรม

34.000.00

34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นัทธมน เพรส จำกัด

บริษัท นัทธมน เพรส จำกัด

บีคุณสมบัติครบ/ราคาตํ่าสุด

4/11/2562

44

วัสดุเภสัขกรรม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นัทธมน เพรส จำกัด

บริษัท นัทธมน เพรส จำกัด

บีคุณสมบัติครบ/ราคาตํ่าสุด

4/11/2562

45

วัสดุเภสัชกรรม

18.900.00

18,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิก า แพ็คกิ้ง จำกัด

บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จำกัด

บีคุณสมบัติครบ/ราคาตํ่าสุด

4/11/2562

46

วัสดุ๓ สัชกรรม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นัหธมน เพรส จำกัด

บริษัท นัทธมน เพรส จำกัด

บีคุณสมบัติครบ/ราคาตํ่าสุด

4/11/2562

47

ยา

8,025.00

8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์ม า จำกัด

บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด

บีคุณลมบัติครบ/ราคาตํ่าสุด

4/11/2562

๙

รงพยาบาลพุทธชินราช

^
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บริษัท ท โอ เคมีคอลส์ (1979) จำกัด

มีคุณสมบตครบ/ราคาตํ่าสุด

4/11/2562

7.200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด (สำนักงาบใหญ่)

มีคุณสมบ้ตครบ/ราคาตํ่าสุด

4/11/2562

5,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรึ๋ส์ จำกัด

มีคุณสมนัต๊ครบ/ราคาตํ่าสุด

4/11/2562

40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จำกัด

บริษัท เมดิกา แพ็คทิ้ง จำกัด

มีคุณสม'บต๊ครบ/ราคาตํ่าสุด

5/11/2562

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภลัขกรรม

องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมนัตครบ/ราคาตํ่าสุด

5/11/2562

ยา

15,200.00

15,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอล ฟาร์ม า จำกัด

บริษัท พรอ-ส ฟาร์มา จำกัด

มีคุณสม'บัติครบ/ราคาตํ่าสุด

5/11/2562

54

ยา

33,000.00

33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด

บริษัท พาตาร'แลบ (2517) จำกัด

มีคุณลม'บัติครบ/ราคาตํ่าสุด

5/11/2562

55

ยา

7,815.00

บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

มีคุณสม'บัติครบ/ราคาตํ่าสุด

5/11/2562

56

ยา

83,500.00

83,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี๋ จำกัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาขูติคอล อินดัลต'รี้ จำกัด

มีคุณลม'บัติครบ/ราคาตํ่าสุด

5/11/2562

57

ยา

19,110.00

19,110.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูตคยล อินดัสตรี้ จำกัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาฃูติคอล อินดัลต'รี้ จำกัด

มีคุณสม'บตครบ/ราคาตํ่าสุด

5/11/2562

58

ยา

36,636.80

36,636.80 เฉพาะเจาะจง บริษัทดีเคเอสเอซ (ประเทคไทย) จำกัด

บริษัทดีเคเอสเอข (ประเทศไทย) จำกัด

มีคุณสม'บัติครบ/ราคาตํ่าสุด

5/11/2562

59

ยา

32,000.00

32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาขูติคอล อินดลต'รี้ จำกัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาฃูติคอล อิบดัสตรี้ จำกัด

มีคุณสมบตครบ/ราคาตํ่าสุด

5/11/2562

60

ยา

62,000.00

62,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มๆซูติคอล อินดัสตร จำกัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาชูติคอล อินดัสต'รี้ จำกัด

มีคุณลมบตครบ/ราคาตํ่าสุด

5/11/2562

61

ยา

40.400.00

40,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอร์นแมนู จำกัด

บริษัท โมเดอร์นแมนู จำกัด

มีคุณสม'บัติครบ/ราคาตํ่าสุด

5/11/2562

62

ยา

37,040.00

37,040.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม

องค์การ๓ สัซกรรม

มีคุณสม'บัติครบ/ราคาตํ่าสุด

6/11/2562

63

ยา

25,700.00

25,700.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม

องค์การ๓ สัจกรรม

มีคุณสม'บัติครบ/ราคาตํ่าสุด

6/11/2562

64

ยา

4,000.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีไอเอส ฟาร์มา

มีคุณสมษัติครบ/ราคาตาสุด

6/11/2562

65

ยา

37,400.00

บริษัท เฮลพีเอส เมดิคอล จำกัด

มีคุณสมบตครบ/ราคาตาสุด

6/11/2562

66

ยา

1,213.38

1,213.38 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลพุทธชินราช

โรงพยาบาลพุทธชินราช

มีคุณลมบตครบ/ราคาตํ่าสุด

7/11/2562

67

ยา

5,082.50

5,082.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด

บริษัท สยามฟาร์มาขูติคอล จำกัด

มีคุณสมบตครบ/ราคาตํ่าสุด

7/11/2562

68

ยา

13,750.00

บริษัท ใบโอวาลิล จำกัด

มีคุณสม'ขตครบ/ราคาตํ่าสุด

7/11/2562

69

ยา

4,200.00

บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

มีคุณสม'บตครบ/ราคาตํ่าสุด

7/11/2562

70

ยา

10,636.80

10,636.80 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลพุทธชินราช

โรงพยาบาลพุทธชินราช

มีคุณสมบ้ติครบ/ราคาตํ่าสุด

13/11/2562

71

ยา

441.62

441.62 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลพุทธชินราช

โรงพยาบาลพุทธชินราช

มีคุณลมนัตครบ/ราคาตํ่าสุด

14/11/2562

72

ยา

560.00

560.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลพุทธชินราช

โรงพยาบาลพุทธชินราช

มีคุณสม'บัติครบ/ราคาตํ่าสุด

14/11/2562

73

ยา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.แมน ฟาร์มา จำกัด

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด

มีคุณสม'บัติครบ/ราคาตํ่าสุด

14/11/2562

74

ยา

6,313.00

6,313.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ท เตอร์มายบาชิน จำกัด

บริษัท เกรัทเตอร์มายบาชิน จำกัด

มีคุณลมนัตครบ/ราคาตํ่าสุด

14/11/2562

48

ยา

22,980.00

49

ยา

7,200.00

50

ยา

5,200.00

51

วัสดุเภสัชกรรม

40,000.00

52

ยา

53

22,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท โอ เคมีคอลส์ (1979) จำกัด

7,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

4,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีไอเอล ฟาร์มา
37,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด

13,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โบโอวาลิส จำกัด
4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

๙
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75

ยา

5,625.00

76

ยา

10.700.00

77

ยา

78

5,625.00 เฉพาะเจาะจง สำนักงานคผะกรรมการอาหารและยา

I

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

มีฅุณลมใ!ติครบ/ราคาตํ่าลุด

14/11/2562

10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดทแฮสํม เคลเลอร์ โลจิลติกล์ จำกัด

บริษัท ดีทแฮส์ม เคลเลอร์ โลจ๊ลติกส์ จำกัด

มีคุณลมนัติครบ/ราคาตํ่าลุด

14/11/2562

20.000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลหแพทย์๓ ลัซ จำกัด

บริษัท ลหแพทย์เภลัข จำกัด

มีคุณลมบติครบ/ราคาตํ่าลุด

14/11/2562

ยา

7,100.00

7,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลหแพทย์เภลัซ จำกัด

บริษัท สหแพทย์เภลัซ จำกัด

มีคุณลมใ!ติครบ/ราคาดํ่าลุด

14/11/2562

79

ยา

3.600.00

3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด

บริษัท แอดแลนติค ฟาร์มาฃูติคอล จำกัด

มีคุณลมบติครบ/ราคาดำสุด

14/11/2562

80

ยา

14.552.00

บริษัท ดทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิลติกล่ จำกัด

มีคุณลมใ!ติครบ/ราคาตำลุด

18/11/2562

81

วัลตุเภสัขกรรม

บริษัท เซนท์ พลัล 2010 จำกัด

มีคุณสมใ!ติครบ/ราคาตํ่าลุด

28/11/2562

14,552.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดทแฮสํม เคลเลอร์ โลจิลติกส์ จำกัด

770

770 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนท, พลัส 2010 จำกัด
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แบบ สขร. 1
แบ บ ส รุป ผล การด ำเน ิน การจัด ซ ื้อ จัด จ้า งใบ รอ บ เด อน พ ฤ ศ จิก ายน พ .ศ. 2 5 6 2
ขื่อ หน่ว ยงาน ทัน ตกรรม โรงพยาบาลวัต โบสถ์ จัง หวัด พิษ ณุโ ลก

ลำดับ

งานที่จ ัด ซื้อ หรือ จ้า ง

ราดากลาง

หรือ จัด จ้า ง (บาท) (บาท) ต่อ หนวย

ที่

1

วงเงิน ที่จ ัด ซื้อ

จ้า งเห มาท ำฟ ้น เท ีย ม

38 ,4 8 5 .0 0

38 ,4 85.00

วัน ที.่ ....... .........เดือ น...............................พ.ค. 2 5 6 2 (1)
วิธ ีซ ื้อ หรือ จ้า ง
รายขื่อ ผู้เ ส น อราคาและราคา
ผู้ได้รับการคัด เลีอ กและ
ราคาที
่ต กลงซื้อ หรือ จ้า ง
ที่เสนอ

เฉ พ าะเจาะจง

บรืษ ัท เอ็ก 1ซา ซีแ ลม จำกัด

บริษัท เอ็ก ซา ซีแ ลม จำกัด

เสนอราคา 3 8 ,4 85 บาท

ราคา 38 ,4 85 บาท

เหตุผ ลที่ค ัด เลือ กโดยสรุป

เลขที่แ ละวัน ที่ข อง
สัญ ญาหรือ ข้อ ตกลงใน
การซื้อ หรือ จ้า ง

มีค ุณ สม'ปัต ถูก ต้อ งครบถ้ว น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

เลขที่ส ัญ ญา 383 ลงวัน ที่

วงเงิน งบประมาณ

ลงขื่อ
รายงาน
(นางสาวครนลาวัณย สมบูรณ์จันทร์)
ทันตแพทย์ชำนาญการ
. ผ ู้

ลงขื่อ.

(นางสาวพิมพ์พรรณ ปันโพธิ๋)
ผ้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์

25 พ.ย. 62

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราขการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
วัน/เดือน/ปี.....* พฤศจิ กายน ๒๕๖๒......................................................................................................
หัวข้อ ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แบบ สฃร.๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ในเว็บไซต์ โรงพยาบาลวัดโบสถ์
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
โรงพยาบาลวัดโบสถ์ประกาศเผยแพร่แบบ สขร.๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว และได้เข้า
ร่วมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (เก*6รทไV ลกป
7โลทรเวลโอก อ/ /\ร 5655ก า6ก * ะ โโ/ป โดยตามแนวทางปฏิบัติกำหนดให้มีการประขาสัมพันธ์ เผยแพร่แบบ สขร.๑
ตามเอกสารที่แนบ
ชก^ ภายนอก:
หมายเหตุ:

ผู้อนุมัติรับรอง

ผ้รับผิดขอบการให้ข้อมล
จ.ส.อ.

1

(นพศูรย์ เหลือแย้ม)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดชำนาณงาน

(นางสาวพิมพ์พรรณ ปินโพธิ้)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์
วันที่ * ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
ผู้รับผิดขอบการนำข้อมูลขื่นเผยแพร่

เ

&

^ ^ ) 1เ ^เ ( ๆ^

ว

^

เ ด ือ น .. .. " ^ ? . ^ .......พ.ศ. * ^ ! ?

2/
บนทกฃอความ

ส่วนราชการ

โรงพยาบาลวัดโบสถ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐๕๕-๓๖๑๐๗๙ โทรสาร ๐๕๕-๒๙๑๗๒๗
ที พล ๐๖๓๒.๓๐๑/พิเศษ
วันที ^ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เรือง ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แบบ สฃร.๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ในเว็บไซต์โรงพยาบาลวัดโบสถ์
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์
ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเปีนข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาซนตรวจดูได้ตาม
มาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ และ
มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โ!7\ ปี ๒๕๖๑
กำหนดให้มีการเปีดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เกิดระบบในการ
ปีองกันและปราบปรามการทุจริต ยึดแนวทางตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความสุจริตโปร่งใส ตรวจสอบได้ นั้น
งานพัสดุจึงขออนุญาตประกาศเผยแพร่แบบ สฃร.๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ในเว็บไซต์
โรงพยาบาลวัดโบสถ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้มีส่'วน'ได้ส่วน
เสียภายนอก ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไปรับทราบข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน เพื่อความโปร่งใส
ในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
จ.ส.อ.

(นพศูรย์ เหลือแย้ม)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
(นายพนม พรหมเมศร์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อนุมัติ

(นางสาวพิมพ์พรรณ ปีนโพธี้)
ผ้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์

แบบ สจร. ๑
แบ บ ส รุป ผล ก ารด ำเน ัน ก ารจัด ซ ื้อ จัด จ้า งใบ รอ บ เส ือ น ตุล าค ม พ .ศ. ๒๕๖๒
ซื่อ หน่ว ยงาน กลุ่ม งานบริห ารทั่ว ไป โรงพยาบาลวัด โบสถ์ จัง หวัด พิษ ณุโ ลก
วัน ที่ ๑-๓ ๑ เดือ น ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ลำดับ ที่

งานที่จ ัด ซื้อ หรือ จ้า ง

วงเงิน ที่จ ัด ซื้อ หริอ
จัด จ้า ง (บาท)

วธีซ ื้อ หรือ จ้า ง

รายซื่อ ผู้เ สนอราคาและราคาท ี่

ผู้ไ ด้ร ับ การคัด เลือ กและราคาที่ต ก

เสนอ

ลงซื้อ หรือ จ้า ง

เลชที่แ ละวับ ที่ข อง
เหตุผ ลที่ค ัด เลือ กโดยสรุป

สัญ ญาหรือ ข้อ ตกลง
ในการซื้อ หรือ จ้า ง

๑

ว.บริโ ภค

1,502.00

เฉพาะเจาะจง

นางพัซ รี มั่น ทอง

นางพัซ รี มั่น ทอง

มีคุณลมปติถูกต้องครบถัวบเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

๑ ต ค .๖๒

๒

ว.บริโ ภค

1,372.00 เฉพาะเจาะจง

นางพัช รี มั่น ทอง

นางพัฃ รี มั่น ทอง

มีคุณลมปติถูกต้องครบถัวนเลนอราคาเหมาะลมภายใบวงเงินงบประมาณ

๒ ต ค .๖๒

๓

ว.บริโ ภค

1,557.00

เฉพาะเจาะจง

นางพัช ร มั่น ทอง

นางพัฃ รี มั่น ทอง

มีคุณลมปติถูกต้องครบถัวนเลนอราคาเหมาะลมภายใบวงเงินงบประมาณ

๓ ต ค .๖๒

๙

ว.บริโ ภค

2 2 0 .0 0

เฉพาะเจาะจง

ร้า นอรุณ

ร้า นอรุณ

มีคุณลมปติถูกต้องครบถัวนเลนอราคาเหมาะลมภายใบวงเงินงบประมาณ

๓ ต ค .๖๒

๕

ว.บริโ ภค

300.00

เฉพาะเจาะจง

ร้า นอรุณ

ร้า นอรุณ

มีคุณลมปติถูกต้องครบถัวบเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

๔ ต ค .๖๒

๖

ว.บริโ ภค

1,605.00 เฉพาะเจาะจง

นางพัข รี มั่น ทอง

นางพัช รี มั่น ทอง

มีคุณลมปติถูกต้องครบถัวบเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

๔ ต ค .๖๒

๗

ว.บริโ ภค

1,665.00

เฉพาะเจาะจง

นางพัข รี มั่น ทอง

นางพัช รี มั่น ทอง

มีคุณลมปติถูกต้องครบถัวนเลบอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

๕ ต ค .๖๒

&

ว.บริโ ภค

1,385.00 เฉพาะเจาะจง

นางพัข รี มั่น ทอง

นางพัช รี มั่น ทอง

มีคุณลมปติถูกต้องครบถัวนเลนอราคาเห!!าะลมภายใบวงเงินงบประมาณ

๖ ต ค .๖๒

๙

ว.บริโ ภค

1,857.00

เฉพาะเจาะจง

บางพัช รี มั่น ทอง

นางพัช รี มั่น ทอง

มีคุณสมปติถูกต้องครบถัวนเลนอราคาเหมาะลม;เายใบวงเงินงบประมาณ

๗ ต ค .๖๒

๑0

ว.บริโ ภค

1,857.00

เฉพาะเจาะจง

นางพัข ริ มั่น ทอง

นางพัช รี มั่น ทอง

มีคุณลมปติถูกต้องครบถัวนเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

๘ ต ค .๖๒

๑๑

ว.บริโ ภค

1,725.00

เฉพาะเจาะจง

นางพัข รี มั่น ทอง

นางพัช ริ มั่น ทอง

มีคุณลมปติถูกต้องครบถัวนเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

๙ ต ค .๖๒

๑๒

ว.บริโ ภค

1,322.00

เฉพาะเจาะจง

นางพัช รี มั่น ทอง

นางพัช รี มั่น ทอง

มีคุณลมปติถูกต้องครบถัวนเสนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

๑ ๐ ต ค .๖๒

๑๓

ว.บริโ ภค

1,547.00

เฉพาะเจาะจง

นางพัช รี มั่น ทอง

นางพัช รี มั่น ทอง

มีคุณลมปติถูกต้องครบถัวบเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

๑ ๑ ต ค .๖๒

๑๕

ว.บริโ ภค

1.905.00

เฉพาะเจาะจง

นางพัช รี มั่น ทอง

นางพัข รี มั่น ทอง

มีคุณลมปติถูกต้องครบถัวบเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

๑๒ ต ค .๖๒

๑๕

ว.บริโ ภค

31 0.00

เฉพาะเจาะจง

ร้า นอรุณ

ร้า นอรุณ

มีคุฌลมปติถูกต้องครบถัวนเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

๑๒ ต ค .๖๒

๑๖

ว.บริโ ภค

1,812.00

เฉพาะเจาะจง

บางพัช รี มั่น ทอง

นางพัช รี มั่น ทอง

มีคุณลมปติถูกต้องครบถัวนเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

๑ ๓ ต ค .๖๒

๑๗

ว.บริโ ภค

1,327.00 เฉพาะเจาะจง

นางพัข รี มั่น ทอง

นางพัช รี มั่น ทอง

มีคุณลม'ปติถูกต้องครบถัวบเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

๑ ๕ ต ค .๖๒

จ-ส.อ.

—^
(น พ ศ ูร ย ้ เหลือ แย้ม )

เจ้า พนัก งานพัส ดุข ำนาญงาน

(‘ไฑงสาวพิม พ์พ รรณ ปีน โพธึ๋ )

ผู้อ ำนวยการโรงพยาบาลวัด โบสถ์

แบบ สขร. ๑
แบ บ ส รุป ผ ล ก ารด ำเน ิน ก ารจัด ซ ื้อ จัด จ้า งใน รอ บ เด อ น ตุล าค ม พ .ศ . ๒๕๖๒
ขื่อ หน่ว ยงาบ กลุ่ม งานบริห ารทั่ว ไป โรงพยาบาลวัต โบสถ์ จัง หวัด พิษ ณุโ ลก
วัน ที่ ๑ -๓ ๑ เดือ น ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วงเงิน ที่จ ัด ซื้อ หรือ

รายขื่อ ผู้เ สนอราคาและราคาที่

ผู้ไ ด้ร ับ การคัด เลือ กและราคาที่ต ก

เสนอ

ลงซื้อ หรือ จ้า ง

เลขทและว•นทของ
เหตุผ ลที่ด ัด เลือ กโดยสรุป

๑69

ว.แกสเชื่อ เพลิง ตค.62

2,80 0.00

เฉพาะเจาะจง

ร้า นโขคซัย พานิซ

ร้า นโซคซัย พานิฃ

สัญ ญาหรือ ข้อ ตกลง
— ใ ไ เภ .ว .ร ภ ค ้า .า —
๑ ๖ ต ค .๖๒
มิคุณลมบัติถูกต้องครบถ้วนเลนอราคาเหมาะลมภายใบวงเงินงบประมาณ

๑๕

ว.บริโ ภค

1,550.00

เฉพาะเจาะจง

นางพัซ รื มั่น ทอง

นางพิซ รื มั่น ทอง

มิคุณลม'ช้ติถูกต้องครบถ้วนเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

๑ ๕ ต ค .๖๒

๒๐

ว.บริโ ภค

1,680.00

เฉพาะเจาะจง

นางพัซ รื มั่น ทอง

นางพัซ รื มั่น ทอง

มิคุณลม'น้ติถูกต้องครบถ้วนเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

๑ ๖ ต ค .๖๒

๒๑

ว.บริโ ภค

1,670.00

เฉพาะเจาะจง

นางพัซ รื มั่น ทอง

นางพัซ รื มั่น ทอง

มิคุณลมบัติถูกต้องครบถ้วนเลนอร'เคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

๑๗ ต ค .๖๒

๒๒

ว.บริโ ภค

1,857.00

เฉพาะเจาะจง

นางพัข รื มั่น ทอง

นางพัฃ รื มั่น ทอง

มิคุณลม'ช้ติถูกต้องครบถ้วนเลนอร"เคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

๑ ๘ ต ค .๖๒

๒๓

ว.บริโ ภค

1,032.00

เฉพาะเจาะจง

นางพัซ รื มั่น ทอง

นางพัซ รื มั่น ทอง

มีคุณลม'บ้ติถูทต้องครบถ้วนเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

๑ ๙ ต ค .๖๒

๒๔

ว.บริโ ภค

1,539.00

เฉพาะเจาะจง

บางพัซ รื มั่น ทอง

นางพัซ รื มั่น ทอง

มิคุณลมบ้ติถูกต้องครบถ้วนเลนอร•เคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

๒ ๐ ต ค .๖๒

๒๕

ว.บริโ ภค

1,192.00

เฉพาะเจาะจง

นางพัซ รื มั่น ทอง

นางพัฃ รื มั่น ทอง

มิคุณลม'บัติถูกต้องครบถ้วนเลนอราคาเหมาะลมภายใบวงเงินงบประมาณ

๒ ๑ ต ค .๖๒

๒๖

ค่า จ้า งทำตะแกรงล้า งแผล

4,00 0.00

เฉพาะเจาะจง

นายกนกคัก ดี๋ วัน รกซาติ

นายกนกศัก ดิ* วับ รัก ซาติ

มิคุณลมบ้ติถูกต้องครบถ้วนเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

๒๑ ต ค .๖๒

๒๗

ว.บริโ ภค

1,415.00

เฉพาะเจาะจง

นางพัซ รื มั่น ทอง

นางพัซ รื มั่น ทอง

มีคุณลมบ้ตถูกต้องครบถ้วนเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

๒๒ ต ค .๖๒

๒๘

ว.บริโ ภค

35 0.00

เฉพาะเจาะจง

ร้า นอรุณ

ร้า นอรุณ

มิคุณลมษัติถูกต้องครบถ้วนเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

๒๒ ต ค .๖๒

๒๙

ว.บริโ ภค

1,450.00

เฉพาะเจาะจง

นางพัซ รื มั่น ทอง

นางพัฃ รื มั่น ทอง

มิคุณลม'นติถูกต้องครบถ้วนเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

๒๓ ต ค .๖๒

๓๐

ว.ไฟฟ้า

4,53 0.00

เฉพาะเจาะจง

พิษ ณุโ ลก แมทบอกชํ

พิษ ณุโ ลก แมทบอกซ์

มิคุณลม'บ'ติถูกต้องครบถ้วนเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

๒ ต ค .๖๒

๓๑

ค่า จ้า งทำปีา ยประซาสัม พัน ธ์

2,86 0.00

เฉพาะเจาะจง

น ายจัก รกฤต บุญ เอี่ย ม

น ายจัก รกฤต บุญ เอี่ย ม

มิคุณลม'บัติถูกต้องครบถ้วนเลนยราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

๒ ต ค .๖๒

๓๒

ค่า จ้า งทำปีา ยประซาสัม พัน ธ์

4,46 0.00

เฉพาะเจาะจง

น ายจัก รกฤต บุญ เอี่ย ม

น ายจัก รกฤต บุญ เอี่ย ม

มิคุณลมบ้ติถูกต้องครบถ้วนเลนยราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

๗ ต ค .๖๒

๓๓

ค่า จ้า งซ่อ ม ว.การแพทย้

3,95 9.00

เฉพาะเจาะจง

บ.ดอกเตอร์ คาลิเ บรซั่น จก

บ.ดอกเตอร์ คาลิเ บรซั่น จก

มิคุณลมบ้ติถูกต้องครบถ้วนเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

๗ ต ค .๖๒

๓๔

ว.ก่อ สร้า ง

1,800.00

เฉพาะเจาะจง

ร้า น ล จัน ทร์ท รัพ ย์

ร้า น ล จัน ทร์ท รัพ ย์

มิคุณลม'บติถูกต้องครบถ้วนเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

๗ ต ค .๖๒

๓๕

ค่า 6 9 5 กย.62

1,123.50

เฉพาะเจาะจง

บ.เอ็ก ซ์เซ้น ส์ อิน ฟอเมซั่น เซอร์ว ิส บ.เอ็ก ซ่เซ้น ล อิน ฟอเมซั่น เซอร์ว ิส จ มิคุณลม'บติถูกต้องครบถ้วนเลนอร"คาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

๗ ต ค .๖๒

งานที่จ ัด ซื้อ หรือ จ้า ง

สำดับ ที่

จ.ส.อ.
(น พ ศ ูร ย์ เหลือ แย้ม )

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

จัด จ้า ง (บาท)

วิธ ีซ ื้อ หรือ จ้า ง

ท ั่'
(นางลาวพิม พิพ รรณ ปีนโพธิ๋)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์

แบบ ลขร. ๑
แ บ บ ส รุป ผ ล ก ารด ำเน ิน ก ารจัด ซ ื้อ จัด จ้า งใน รอ บ เด ือ น ตุล าค ม พ .ศ . ๒๕๖๒
ขื่อ หน่ว ยงาน กลุ่ม งานบริห ารทั่ว ไป โรงพยาบาลวัด โบสถ์ จัง หวัด พิษ ณุโ ลก
วัน ที่ ๑-๓ ๑ เดือ น ตุล าคม พ.ค. ๒๕๖๒
ล0าดับ ที่

งานที่จ ัด ซื้อ หรือ จ้า ง

วงเงิน ที่จ ัด ซื้อ หรือ
จัด จ้า ง (บาท)

วิธ ีซ ื้อ หรือ จ้า ง

รายซื่อ ผู้เ ส น อราคาและราคาท ี่

ผู้โ ด้ร ับ การคัด เลือ กและราคาที่ต ก

เสนอ

ลงซื้อ หรือ จ้า ง

เลขทและวนทของ
เหตุผ ลที่ค ัด เลือ กโดยสรุป

สัญ ญาหรือ ข้อ ตกลง
— ไ•นก).ๆ5เ!อนเ^อนัว.')เ—

บ.ดืแ ท็ค

บ.ดีแ ท็ค

มิคุณลมบติถูกต้องครบถ้วนเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

๑ ๑ ตค.๖๒

ดี ดี อิน โนโปรดัก ส์ ซัพ พลาย

ดี ดี อิน โนโปรดัก ส์ ซัพ พลาย

มิคุณลมบ้ติถูกต้องครบถ้วนเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

๒๔ ต ค .๖๒

เฉพ าะเจ'!ะจง

ดี ดี อิน โนโปรตัก ส์ ซัพ พลาย

ดี ดี อิน โนโปรดัก ส์ ซัพ พลาย

มิคุณลม'ขํติถูกต้องครบถ้วนเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

๒๔ ต ค .๖๒

1,320.00

เฉ พ าะเจาะจง

นางพัช รี มั่น ทอง

นางพัข รื มั่น ทอง

มิคุณลมบติถูกต้องครบถ้วนเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

๒ ๙ ต ค .๖๒

ว.บริโ ภค

1,407.00

เฉ พ าะเจาะจง

นางพัข รื มั่น ทอง

นางพัช รี มั่น ทอง

มิคุณลมบ้ติถูกต้องครบถ้วนเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

๓ ๐ ต ค .๖๒

ว.บริโ ภค

1,467.00

เฉ พ าะเจาะจง

นางพัซ รื มั่น ทอง

นางพัฃ รื มั่น ทอง

มิคุณลมบ้ติถูกต้องครบถ้วนเลนอราคาเหมาะลมภายในวงเงินงบประมาณ

๓ ๐ ต ด .๖๒

๓๖

ค่า โทรศัพ ทํ กย.62

3,09 2.30

๓๗

ว.งานบ้า นงานครัว

3 ,2 0 0 00

๓๘

ว.งานบ้า นงานครัว

8 6 0 .0 0

๓๙

ว.บริโ ภค

๔๐
๔๑

จ.ล.อ.

เฉ พ าะเจาะจง

41'^-''''’
(นพศูรย์ เหลือแย้ม )

/
(นางสาวพิมพ์พรรณ ปีนโพธึ๋)

เจ้า พนัก งานพัส ดุข ำนาญงาน

ผู้อ ำนวยการโรงพยาบาลวัด โบสถ์

แบบ ล,ยร. 1
แบบสรุป ผลการด้าเบัน การจัด ซอจัด จ้างเบรอบเดอน ตุลาคม พ.ศ. 2562
ซ็อหน่วยงาบ โรงพยาบาลจัดไบสถํ จ้งหจัดทีษญโลก
จับที 31 1ดีอบ ตุลาคม พ.ค. 2562 (1)
ลำดับท งานที่จัดซื้อหรอจ้าง
-2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

-3
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ย''
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา

วงเงินทีจัดซื้อ
หรอจัดจ้าง (า ' ให))
4
2.712.85
61,650.00
120.00
54,500.00
15,000.00
110,500.00
5.500.00
3,750.00
8,560.00
11,400.00
12,600.00
22,320.00
39,000.00
3,720.00
1.300.00
1,500.00
12,000.00
8,000.00
6,291.00
1,450.00
7,050.00
1,500.00
1,600.00
18,000.00
5,100.69
17,600.00
3,900.00
18,720.00

ราคากลาง วธซื้อหริอจ้าง
(บาท)
5
2,712.85
61,650.00
120.00
54,500.00
15,000.00
110,500.00
5,500.00
3,750.00
8,560.00
11,400.00
12,600.00
22,320.00
39,000.00
3,720.00
1,300.00
1,500.00
12,000.00
8,000.00
6,291.00
1,450.00
7,050.00
1,500.00
1,600.00
18,000.00
5,100.69
17,600.00
3,900.00
18,720.00
*

(บางสาวกานตนา สุข!อม)
๓ สัขกรชำนาญการหั1ศษ
หำบบาที่หัวหน้าเอ้าหป้า ^

6
เอพๆะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

รายขื่อผู้เลนอราคาและราคาที่เสนอ
7
โรงพยาบาลพุทธซีนราข
โรงพยาบาลบางกระทุ่ม
โรงพยาบาลพุทธซีนราซ
บริษัท ท โอ เคมีคอลลํ (1979) จำกัด
บริษัท ที โอ เคมีคอลลํ (1979) จำกัด
บริษัท ท โอ เคมีคอลล่ (1979) จำกัด
บริษัท ฟารํมี'น่า จำกัด
บริษัท ที.แมน ฟารํมา จำกัด
บริษัท พรอส ฟารํมา จำกัด
บริษัท พรอล ฟารํมา จำกัด
บริษัท พรอล ฬารํมา จ่ากัด
บริษัท แอปคารํ ฟารํมาแลป (ประเทศโทย) จำกัด
บริษัท พรอล ฟารํมา จ้ากัด
บริษัท ยูบัขัน จ้ากัด
บริษัท เซิบทรัลโพลีเทรดดิง จำกัด
บริษัท ฟารํมาแลนด่ (1982) จำกัด
บริษัท ฟารํมาแลนด์ (1982)จำกัด
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ้ากัด
บริษัท ฟาร์มาดักา จำกัด
หจก. แอล ปี เอล แลบบอเรตอริ
บริษัท มาสุ จำกัด
บริษัท ที ที ดรัก แลบอราทอริลํ (1969) จ้ากัด
บริษัท ที ที ดรัก แลบลราทอริลํ (1969) จ้ากัด
บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป (ประเทศโทย) จ้ากัด
บริษัท โอเรักซ่ เทรดดิง จำกัด (สำนักงาบใหญ่)
บริษัท พาดาร์แลบ (2517) จำกัด
บริษัท ห้างขายยาตราเจิดดาว จ้ากัด
บริษัท คอสม่า เทรดดิง จ้ากัด

ผู้ได้รับการคัดเลีคกและราคาที่ตกลงซื้อหริอจ้าง
8
โรงพยาบาลพุทธซีนราข
โรงพยาบาลบางกระทุ่ม
โรงพยาบาลพุทธซีนราซ
บริษัท ที โอ เคมีคอลลํ (1979) จำกัด
บริษัท ที โอ เคมีคอลสํ (1979) จำกัด
บริษ ัท ทีโ อเคมีค อลลํ (1979)จำกัด
บริษัท ฟาร์มี'น่า จำกัด
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ้ากัด
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
บริษัท พรอล ฟาร์มา จ้ากัด
บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป (ประเทศโทย) จำกัด
บริษัท พรอล ฟาร์มา จ้ากัด
บริษัท ยูบัซับ จำกัด
บริษัท เซินทรัลโพลีเทรดดิง จ้ากัด
บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด
บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982)จำกัด
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ้ากัด
บริษัท ฟาร์มาดิกา จ้ากัด
หจก. แอล ปี เอล แลบบอเรตอริ
บริษัท มาสุ จำกัด
บริษัท ที ที ดรัก แลบอราทอริสํ (1969) จ้ากัด
บริษัท ที ที ดรัก แลบอราทอริสํ (1969) จำกัด
บริษัท แอบ่คาริ ฟาร์มาแลป (ประเทศโทย) จ้ากัด
บริษัท โอเริกซํ เทรดดิง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
บริษัท หาตาร์แลบ (2517) จ้ากัด
บริษัท ห้างขายยาตราเจิดดาว จำกัด
บริษัท คอสม่า เทรดดิง จ้ากัด

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
9
มีคุณสมบ้ตัครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสมบัดิครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสมปีติครบ/ราคาตำสุด
มีคุณลมปีตครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสมบัติครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสมปีตัครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสมปีตัครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสมปีตครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสมปีตครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสม'ปีตครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสมปีติครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสม'ปีติครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสมปีติครบ/ราคาตำสุด
มีคุณลมปีติครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสมปีติครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสมปีติครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสมปีติครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสมปีติครบ/ราคุาตำสุด
มีคุณสมปีติครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสมปีติครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสมปีติครบ/ราคาตำสุด
มีค ุผ ลม,ปีติครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสมปีติครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสมปีติครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสมปีติครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสมปีติครบ/ร าคาตำสุด
มีคุณสมบัติครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสมบัติครบ/ราคาตำสุด

๘ว^
(บางสาวพมหัพรรณ ป็น1เ^)
ผ้สา์ บวยการโรงพยาบาล^ 1;บส(1.

เลขที่และจันที่ของสัญญาหริอ
ข้อตกลงในการซื้อหริอจ้าง
10
7 ตุลาคม 2562
10 ตุลาคม 2562
15 ตุลาคม 2562
16 ตุลาคม 2562
16 ตุลาคม 2562
16 ตุลาคม 2562
16 ตุลาคม 2562
16 ตุลาคม 2562
16 ตุลาคม 2562
16 ตุลาคม 2562
16 ตุลาคม 2562
16 ตุลาคม 2562
16 ตุลาคม 2562
16 ตุลาคม 2562
16 ตุลาคม 2562
16 ตุลาคม 2562
16 ตุลาคม 2562
16 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม ^562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562

ลำดับที งานที่จัดชื้อหรือจ้าง
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา

วงเงินที่จัดจ้อ
หรอจัดจ้าง (บาท)
10,000.00
2,800.00
44,940.00
6,607.25
4,000.00
8,800.00
57,500.00
15,000.00
4,350.00
3,625.00
7,500.00
3,236.75
32,956.00
5,831.50
17,976.00
42,693.00
8,800.00
10,000.00
18,900.00
16,000.00
10,500.00
42,000.00
29,500.00
1,880.00
10,500.00
81,000.00
6,000.00
45,000.00
9,500.00
90,000.00
26,050.00
46,000.00
5,460.00

ราคากลาง วิธีจ้อหรอจ้าง
(บาท)
10,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,800.00 เฉพาะเจาะจง
44,940.00 เฉพาะเจาะจง
6,607.25 เฉพาะเจาะจง
4,000.00 เฉพาะเจาะจง
8,800.00 เฉพาะเจาะจง
57,500.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
4,350.00 เฉพาะเจาะจง
3,625.00 เฉพาะเจาะจง
7,500.00 เฉพาะเจาะจง
3,236.75 เฉพาะเจาะจง
32,956.00 เฉพาะเจาะจง
5,831.50 เฉพาะเจาะจง
17,976.00 เฉพาะเจาะจง
42,693.00 เฉพาะเจาะจง
8,800.00 เฉพาะเจาะจง
10,000.00 เฉพาะเจาะจง
18,900.00 เฉพาะเจาะจง
16,000.00 เฉพาะเจาะจง
10,500.00 เฉพาะเจาะจง
42,000.00 เฉพาะเจาะจง
29,500.00 เฉพาะเจาะจง
1,880.00 เฉพาะเจาะจง
10,500.00 เฉพาะเจาะจง
81,000.00 เฉพาะเจาะจง
6,000.00 เฉพาะเจาะจง
45,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,500.00 เฉพาะเจาะจง
90,000.00 เฉพาะเจาะจง
26,050.00 เฉพาะเจาะจง
46,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,460.00 เฉพาะเจาะจง

(บางสาวกาบตมา สุขโฉม)
๓ สัซก^ชำนาญการพเศษ
ทำหบาทหัวหน้า เจ้าหน้าที่

รายขอผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท แมค1ครฟาร่แลบ จ้ากัด
บริษัท เอลพิเอล เมดัคอล จ้ากัด
บริษัท อิลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด
บริษัท สยามฟาร์มาชูติคอล จ้ากัด
นางสาวยุวติ สังฃํยัง
บริษัท 1มเดิร่บ ฟาร่มา จ้ากัด
บรั๊ษัท 1มเดัร่บ ฟารํมา จ้ากัด
บริษัท ยูเทเปิย น จ้ากัด
บริษัท ที เอัน ที เฮลท่แคร่ จ้ากัด (ลำนักงานใหญ่)
บริษัท ใปล่ฟาร์ม จ้ากัด (ลำนักงานใหญ่)
บริษัท ขิลล่ค ฟาร่มา จ้ากัด
บริษัท ชิลล่ค ฟาร่มา จ้ากัด
บริษัท ชัลล่ค ฟาร่มา จ้ากัด
บริษัท ดัทแยล่ม เคลเลอร่ ใลจิสติกสิ จ้ากัด
บริษัท ติทแฮล่ม เคลเลอร่ ใลจิสติกสิ จ้ากัด
บริษัท ดทแฮล่ม เคลเลอร่ ใลจ้สติกสิ จ้ากัด
บริษัทติเคเอสเอข (ประเทคใหย) จ้ากัด
บริษัทดิเคเอสเอ,ซ (ประเทคใทย) จ้ากัด
บริษัท สหแพทยํเภสัช จ้ากัด
บริษัท สหแพทยํเภสัซ จ้ากัด
บริษัท ลหแพทยํเภสัช จ้ากัด
บริษัท วิแอบดํวิ กรุงเทพ•ๆ จ้ากัด (ลำนักงานใหญ่)
บริษัท วิแอบด่วิ กรุงเทพๆ จ้ากัด (ลำนักงานใหญ่)
หจก.ภิญใญฟาร์มาชิ
บริษัท ใอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอริลํ จ้ากัด
บริษัท เมดใลนั จ้ากัด
บริษัท เบอร์ล่นฟาร์มาชูติคอล อินดัสตริ จ้ากัด
บริษัท เบอร์ล่นฟาร์มาชูติคอล อินดัสตริ จ้ากัด
บริษัท เบอร์ล่นฟาร์มาชูติคอล อินดัสตริ จ้ากัด
บร์ษัท เบอร์ล่นฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี จ้ากัด
บริษัท เบอร์ลิบฟาร์มาชูติคอล อิบดัสตรี จ้ากัด
บริษัท เบอร์ล่นฟาร์มาชูติคอล อินดัสตริ จ้ากัด
บริษัท เบอร์ล่นฟาร์มาชูติคอล อินดัสตริ จ้ากัด

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงชี้อหรือจ้าง
บริษัท แมคใครฟาร์แลบ จ้ากัด
บริษัท เอสทีเอส เมดัคอล จ้ากัด
บริษัท สิลลอล ฟาร์มารุ]ติคอล จ้ากัด
บริษัท สยามฟาร์มาชูติคอล จ้ากัด
นางสาวยุวด สังฃํยัง
บริษัท ใมเติร์บ ฟาร์มา จ้ากัด
บริษัท ใมเดัร์บ ฟาร์มา จ้ากัด
บริษัท ยูใทเปิยบ จ้ากัด
บริษัท ที เอัน ที เฮลทํแคร่ จ้ากัด (ลำนักงาบใหญ่)
บริษัท เปล่ฟาร์ม จ้ากัด (ลำนักงานใหญ่)
บริษัท ชิลล่ค ฟาร์มา จ้ากัด
บริษัท ชัลล่ค ฟาร์มา จ้ากัด
บริษัท ซิลล่ค ฟาร์มา จ้ากัด
บริษัท ดทแฮล่ม เคลเลอร์ ใลจ้สติกสิ จ้ากัด
บริษัท ติทแฮล่ม เคลเลอร์ ใลจิสติกสิ จ้ากัด
บริษัท ติทแฮล่ม เคลเลอร์ ใลจิสติกสิ จ้ากัด
บริษัทติเคเอสเอช (ประเทคใทย) จ้ากัด
บริษัทติเคเอสเอช (ประเทคใทย) จ้ากัด
บริษัท ลหแพทยํเภสัช จ้ากัด
บริษัท สหแพทย่เภสัช จ้ากัด
บริษัท สหแพทย่เภสัช จ้ากัด
บริษัท วิแอนด่วิ กรุงเทพๆ จ้ากัด (ลำนักงาบใหญ่)
บริษัท วิแอบดํวิ กรุงเทพฯ จ้ากัด (ลำนักงานใหญ่)
หจก.ภิญโญฟาร์มาซี
บริษัท ใอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอริสํ จ้ากัด
บริษัท เมดใลนํ จ้ากัด
บริษัท เบอร์ล่นฟาร์มาชูติคอล อินดัสตริ จ้ากัด
บริษัท เบอร์ล่นฟาร์มาชูติคอล อิบดัลตริ จ้ากัด
บริษัท เบอร์ล่นฟาร์มาชูติคอล อินดัสตริ จ้ากัด
บริษัท เบอร์ล่นฟาร์มาชูติคอล อินดัสตรี จ้ากัด
บริษัท เบอร์ล่นฟาร์มาชูติคอล อิบดัสตริ จ้ากัด
บริษัท เบอร์ล่นฟาร์มาชูติคอล อิบดัสตริ จ้ากัด
บริษัท เบอร์ล่นฟาร์มาชูติคอล อิบดัสตริ จ้ากัด

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
มคุณสมบัติครบ/ราคาตัาสุด
มคุณสมบัติครบ/ราคาตำสุด
มคุณสมบัติครบ/ราคาตำสุด
มคุณสมบัติครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสมบัติครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสมบัติครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสมบัติครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสมบัติครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสมบัติครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสมบัติครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสม,มติครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสมบัติครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสมบัติครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสมบัติครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสมบัติครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสมบัติครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสมบัติครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสมบัติครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสมบัติครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสมบัติครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสมบัติครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสมบัติครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสมบัติครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสมบัติครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสมบัติครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสมบัติครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสมบัติครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสมบัติครบ/ราคาตำสุด
มีคุณลมบตครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสมบัติครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสมบัติครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสมบัติครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสมบัติครบ/ราคาตำสุด

(นางสาวฟ้มพพรรณ ปับโพธ)
ผัอ่านวยการโรงพยาบาลวัค โนส(ใ

เลชที่และวันที่ชองสัญญาหรือ
ช้อตกลงในการชื้อหรือจ้าง
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
18 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562

4

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง
62
63
64
65

ยา
ยา
ยา
ยา

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

6,200.00
6,200.00
35,000.00
35,000.00

เอพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

(บาท)
6,200.00
6,200.00
35,000.00
35,000.00

รายขื่อผู้เลนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท

เบอร์ลับฟาร์มาขูตัคอล อับคัลตริ
เบอร์ลับฟาร์มาขูติคอล อับคัลตริ
เบอร์ลันฟาร์มาขูติคอล อันคัลตริ
เบอร์ลันฟาร์มา^ติคอล อันคัลตริ

จำกัด
จ้ากัด
จ้ากัด
จ้ากัด

ผู้ได้รับการลัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
บริษัท เบอริลับฟาร์มาขูตํคอล อับคัลตริ จ้ากัด
บริษัท เบอร์ลับฟาร์มาขูติคอล อับคัลตริ จ้ากัด
บริษัท เบอร์ลับฟาร์มารุ)ติคอล อับคัลตริ จ้ากัด
บริษัท เบอร์ลันฟาร์มาซูตคอล อันคัลตริ จ้ากัด

เหตุผลที่ลัดเลือกโดยสรุป
มิคุณสมบัติครบ/ราคาตำสุด
มิคุณสมบัติครบ/ราคาตำสุด
มิคุณสมบัติครบ/ราคาตำสุด
มีคุณสมบัติครบ/ราคาตำสุด

4

(บางสาวกานติมา สุขโฉม)
เภสัชกรขำบาญการพิเศษ
ทำหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวพมพ์พรรณ ปีบโพธ)
^านวยการโรงพยาบาลวัด โบสถ์

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงใบการซื้อหรือจ้าง
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562

แบบ สฃร. 1

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใบรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
ขื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
วันที่!-ร!เดือนตุลาคมพ.ศ. 2562
?าดับ'ที งานที่จัดซื้อหรือจ้าง
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15

วัสดุวิทยาศาสตร์
วัสดุวิทยาศาสตร์
วัสดุวิทยาศาสตร์
วัสดุวิทยาศาสตร์
วัสดุวิทยาศาสตร์
วัสดุวิทยาศาสตร์
ค่าตรวจวิเคราะหํ
วัสดุวิทยาศาสตร์
วัสดุวิทยาศาสตร์
วัสดุวิทยาศาสตร์
วัสดุวิทยาศาสตร์

วงเงินที่
ราคา
จัดซื้อหรือ
กลาง
จัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
42,330
42,330
24,000
24,000
22,140
22,140
66,000
66,000
18,000
18,000
42,840
42,840
2,850
2,850
58,400
58,400
1,200
1,200
63,000 63,000
60,633 60,633

ลงขื่อ ..............^ ................ ผู้รายงาน
(นางธิดารัตน์ ไซยพิทักษ์ชลธาร)

วิธีซื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

รายขื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลซที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

บ. บลูบลัดเมดดิเคิล / 42,330
บ. เพิร์มเมอร์จำกัด /24,000
บ.ดรักเทสพ์ติ้ง / 66,000
บ.ดรักเทสพ์ติ้ง / 18,000
บ.ดรักเทสท์ติ้ง / 22,142
บ. บลูบลัดเมดดิเคิล / 42,840
บ. ผ เา6ล1เา / 2,850
บ.ดรักเทสท์ติ้ง / 58,400
สภากาซาดไทย/ 1,120
บ.ดรักเทสท์ติ้ง / 63,000
บ.แกรนดํไบโอเทค 760,632.50

บ. บลูบลัดเมดดิเคิล / 42,330
บ. เพิร์มเมอร์จำกัด /24,000
บ.ดรักเทสพ์ติ๋ง / 66,000
บ.ดรักเทสท์ติ้ง / 18,000
บ.ดรักเทสทัติ๋ง / 22,142
บ. บลูบลัดเมดดิเคิล / 42,840
บ. ผ อ11า / 2,850
บ.ดรักเทสท์ติ้ง / 58,400
สภากาซาดไทย/ 1,120
บ.ดรักเทสทัติ้ง / 63,000
บ.แกรนดํไบโอเทค 760,632.50

มีคุณสมบัติครบ/ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบ/ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบ/ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบ/ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบ/ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบ/ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบ/ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบ/ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบ/ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบ/ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบ/ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ

62107242820
62107203132
62107246873
62107263729
62107265867
62107266901
62107282150
62107318438
62107328881
62107324415
62107352495

ลงขื่อ .....^-^.../'^ : ............
(นางสาวพิมพ์พรรณ ปีนโพธิ้)

*

แบบ สขร. 1
แบบสรุป ผลการดำเนิน การจัด ซื้อ จัด จ้า งในรอบเดือ น ตุล าคม พ.ศ. 2562
ข้อ หน่ว ยงาน กลุ่ม งานบริห ารทั่ว โป โรงพยาบาลวัด โบลถ์ จังหวัดพิษ ณุโลก
วันที่ 1-31 เดือ น ตุล าคม พ.ศ. 2562
ลำดับ ที่

งานทีจ ัด ซื้อ หรือ จ้า ง

วงเงิน ที่จ ัดซื้อ หรือ
จัด จ้า ง (บาท)

เหตุผ ลที่ค ัด เลือ กโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญ ญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อ หรือจ้าง

บริษ ัท พิเอ็นโปรดักส์น ครลวรรค' บริษัทพีเอ็น โปรดัก ล์น ครลวรรค'

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

10 ต.ค. 62

บ.เอเชีย เมดืค อลอิน ดัส ตรี้จ ำกัด

บ.เอเชีย เมดืค อลอิบ ดัส ตรี้จ ำกัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

10 ต.ค. 62

หจก.คลีน ซายส์จ ำกัด

หจก.คลีบ ซายส์จ ำกัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

10 ต.ค. 62

รายซื่อ ผู้เสนอราคาและราคาที
เลนอ

วิธ ีซ ื้อหรือ จ้าง

ผู้ไ ด้ร ับ การคัด เลือ กและราคาทีต ก
ลงซื้อ หรือ จ้าง

1

เวซภัณ ฑไม่ใ ข่ย า

9 4 0 .0 0 เฉพาะเจาะจง

2

เวชภัณ ฑ์ไ ม่ใ ช่ย า

7,500.00 เฉพาะเจาะจง

3

เวชภัณ ฑ์ไ ม่ใ ซ่ย า

4

เวชภัณ ฑ์ไ ม่ใ ช่ย า

3,68 0.00 เฉพาะเจาะจง

บริษ ัท ไอแคร์เมดืค ัล จำกัด

บริษ ัท ไอแคร'เมดืค ัล จำกัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

10 ต.ค. 62

5

เวชภัณ ฑ์ไ ม่ใ ช่ย า

13,570.00 เฉพาะเจาะจง

บริษ ัท โอแคร์เมดืค ัล จำกัด

บริษ ัท ไอแคร'เมดืค ัล จำกัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

10 ต.ค. 62

6

เวชภัณ ฑ์ไ ม่ใ ช่ย า

4,200.00 เฉพาะเจาะจง

บ.เอเชีย เมดิค อลอิน ดัส ตรี้จ ำกัด

บ.เอเชีย เมดืค อลอิน ดัส ตรี้จ ำกัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

11 ต.ค. 62

7

เวชภัณ ฑ์ไ ม่ใ ช่ย า

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ!}?ทโซเอนซ'เมดจำกัด

บริษ ัท โซเอนซ์เมดจำกัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายใบวงเงินงบประมาณ

15 ต.ค. 62

8

เวชภัณ ฑ์ไ มใช่ย า

9,60 0.00 เฉพาะเจาะจง

เ

บริษ ัท โซเอนซ์เมดจำกัด

บริษ ัท โซเอนซ์เมดจำกัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายใบวงเงินงบประมาณ

16 ต.ค. 62

9

เวชภัณ ฑ์ไ ม่ใ ช่ย า

7,500.00 เฉพาะเจาะจง

1

บริษ ัท ทีเอ็น เน็ต เวิร ์ก โซลูซ ับ จำกัด บริษ ัท ทีเอ็น เน็ต เวิร ์ก โซลูซ ั่น จำกัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

17 ต.ค. 62

10

เวชภัณ ฑ์ไ ม่ใ ช่ย า

9,50 0.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.วิอ าร์ซ ัพ พอร์ต

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

31 ต.ค. 62

^ 'เ ^ ,ะ " '’7
(นาง จิบ ต้น า เมฆิบ )

พยาบาลวิซ าขีพ ซำบาญการ

36 ,0 0 0 .0 0

เฉพาะเจาะจง

หจก.วิอ าร์ซ ัพ พอร์ต

^

1 0
( นางลาวพิม พ์พ รรณ ปีนโพธ )

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์

แบบฟอร์ม การขอเผย แพร่ข้อ มูล ผ่านเว็บ ไซต์ข องหน่วยงานในราขการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงาบปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนัก งานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข ้อ มูล ต่อ ลาธารณะผ่านเว็บ ไซต์ข องหน่ว ยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราซการบริห ารส่วนภูม ิภ าค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์ม การขอเผยแพร่ข ้อ มูล ผ่านเว็บ ไซต์ข องหน่วยงานในลังกดสำนัก งานปลัด กระทรวงลาธารณสุข

ขื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
วัน/เดือน/ปี....^ห่?.....ธันวาคม ๒๕:๖๒......................................................................................................
หัวข้อ ขออนุญาตประกาศเผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ใบเว็บโซต์โรงพยาบาล
วัตโบลถ์
รายละเอยดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราฃการ เรื่อง กำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐาน
ความโปร่งใสและตัวฃี้วัตความโปร่งใสของหน่วยงานของรํฐเปีนข้อมูลข่าวสารที่ด้องจัดไว้ให้ประขาขนตรวจดูได้ ตา
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราขบ้ญญัดืข้อมูลข่าวสารของราขการ พ.ศ๒๕๔๐ไตยให้หน่วยง'ไนของรัฐจัดท ;
สรุปผลการด0าเนันงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเปีนรายเดือนทุก ๆ เดือน บระ^าศเผยแพร่ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ประขาขนเข้าตรวจดูไต้ นํ่นึ่
งานพัสดุจึงขออนุญาตเผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สฃร.๑ ประจำเดือน พฤศจึกายน
๒๕๖๒ โรงพยาบาลวัดโบสถ์ประกาศเผยแพร่แบบ สฃร.๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ในเว็บไซต์โรงพยาบาล
วัดโบสถ์ พพพ■ พ31:๒0ปา๐5^-5๐■ •ชา เพื่อให้ประซาซนเข้าตรวจดูได้
มก^ ภายนอก : ไม่มี............................................................................................................
หมายเหตุ:
ผู้รับผิดขอบการให้ข้อมูล
จ.ล.อ.

•ะ^
(นพศรย์ เหลือแย้ม)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุขำนาญงาน
ว ัน ท ^ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ผู้อนุม้ตรับรอง
(นางลาว'พิมพ์,พรรณ ป่นโพธ)
ตำแหนง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์
ว ัน ท ี่' เ ด ือ น ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ผ้รับผิดขอบการน่าขิอมลฃินเผยแพร

ตำแหน่ง........ โ ไ ^ .^ !^ .! ธ ั^
วันที่ ^ ...... เดือน .^ ใ,.ใ๘............

พ.ศ.

^

บันทึกข้อความ
ส ่ว น ร าช ก าร โรงพยาบาลวัดโบสถ์ กลุ่มงานบริหารทั่วโป โทร. ๐๕๕:-๓๖๑๐๗๙ โทรลาร ๐๕๕-๒๙๑๗๒๙
ที่ พล ๐๖๓๒.๓๐๑/พิเศษ

วัน ท ี "V2 ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ้าเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แบบ ลฃร.๑

เรียน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์

ตามประกาศคณะกรรมการขอมูล ข่า วลารของราขการ เรอง กำหนดข้อ มูล ข่าวสารตามเกณทํ
มาตรฐานความโปร่งใสและตัวฃี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป่น ข้อมูลข่าวสารที่ต ้องจัดไว้ให้ป ระขาขน
ตรวจดูได้ ตามาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่มพระรา'ขบัญญัต,ข้อมูล,ข่าวสาร4ยองราข:กา'ร พ.ศ.๒๕๔๐ โดยให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป่นรายเดือนทุก ๆ เดือน ประกาศเผยแพร่
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ประขาชนเข้าตรวจดูไต้ นั้น
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ไต้จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน
๒๕๖๒ แบบ ลขร.๑ ของกลุ่มงานบริหารทั่วไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอํยดตามแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างใน
รอบเดือนที่แนบมาพร้อมนี้
จิงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุญาตให้นำผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แบบ สขร.๑ เผยแพร่บนเว็บใขตโรงพยาบาลวัตโบลถต่อไป

จ.ส.อ. ^ น ิ^ น ิ—
(นพครย์ เหลอแย้ม)
เจ้าพนักงานพัสตุชำนาญงาน

โV,

(นายพนม พรหมเมศร')
นักจัดการงานทั่วไปบฏินัติการ
•น’

ฯ ^โ'

^

๕บ -^
(นางสาวพิมพ์พรรณ ป่นโพธ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์

*'

-/

^

นิ''. ส'!■ •ร. ค

แบบสรุป ผลการคำ๓ นก'ารจัค'ซอจ้ตจ้าง'โนรอบIติอน พฤศจิก ายน พ.ศ. ๒^๖๒^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

'ซื้อหนว&งาน กลุ่มงานบริหารที่'วไป โรงพยานาสจัคโบสน์ จังหวัตพิษ{บุโลก
วู้,นที 81•๓๐ เค้อน พเๅ)ๆจ่กายน ใ-).*ๆ. เ0(ะ๖๒
วู้')คันท

งานทจั/ซื้อหริอจ่าง

วงเงบที่จ้ค่ซื้อหริอ
จัดจ้าง (บาท)

วธซื้อหริอจ่าง

รายซื้อผู้.สน?เราตพุ่เสะร'ไค' ท
เสนอ

ผู้!ด้รับการคัดเสิอกแสะ'ร''■ คาหตก
สงซื้อหริอจ้าง

เหตุผลหคัดเลอภโ#:ยสรุป

.ลข'ท แสะวันทของสัญญาหริอ
ข้อตกลงไนการซื้อหริอจ้าง

ร้านเสรมทรัพย์

ร้านเสริมทรัพย์

)โ!คุ';*?นน่งัตุ'*ผคไน!เวนเ?น')งาคาเทมาะ?!!กา!;'1นไ)*)น;นงระบ่าอ4

245/2563 ลงจันท 1 พย.62

1,340.00 เอพาะเจาะจง

ร้าน ส จันทร์ทรัพย์

ร้าน ส จันทร์ทรัพย์

มิคุเน?!!น้คินุฬจงคไนถ้วนเคนซไาคาเหม1|!?ผเ1•'น!น-ไ)เงับ:นงไ#ม')*•เ!

246/2563 สงจันไ? 1 พย.62

ค่า 8บเต®ร้!■ นึต กอ.62

7,000.00 เอพาะเจาะจง

บ.ภสห ไทรคมนาคม

น.กลท โทรคนนาค!

{'คุ*.ล).'นั*^'*โ})ง*พน*1เ™ษ'นพาคาเหะไ#*ขา'ฬแวงเวน3นงไ®มาเมฺ

30/2563 สงจับท 1 พย,62

๔

ว.ก่อสร้าง

4,630.00 เอพาะเจาะจง

หจก.ชินสนะ)าวรก่อสร้าง

หจก.ซนสินกาวร!)'อสร้าง

มํคุเน?.. 'นิ'■ เนุคพ้ง*พนถ้วนเคนอวาคา*หนา*(แผ'าซใน'ไ*เงิน{บนไ#*! :ผ

123/2563 สงจันที 1 พย.62

๕

ค่าจ้างซ่อน ล.ยาบ11ไหนะ

5,169.38 เฉพาะเจาะจง

บ.โคโอค้า พไ-ณโล' จก

บ.โตใยค้า พิษ{บุใสก จก

มิคุเน?* ■■ ทุ่เกส้ข เควบฟ้าน*?นอไาคา'ห**า#?มภา?เโแว*งั'แงน!)วะม- ผ

76/2563 สงวนห 1 พย.62

๖

ว.ท่อสร้าง

13,500.00 เฉพาะเจาะจง

ค ด อันในโปรตักส์ •จ้พพล'’ย

ด ด อน'ใน'โปร'คักส์ ซ้ทพลา!!

มิคุ*น?..นํ!ชุาผิเอ*คร')ถ้ไใคสนฮวาคา*หนา*!?!**ใ''*!ไน•วงเงันงฟวะ*!''*น

32/2565 ..ฯ)จับห 1 พย.62

๗

ว.ก่อสร้าง

1,615.00 เฉพาะเจ ไะจง

ร้าน ส จับทร์พร้พย์

ร้าน ส จันไ'เร่ทรัพย์

'ไคุ-..•.นิ' ทุ่.าด้?น■ ไงถ้วนเคนฝ็ไาคา*หนา#?:!*'.!)ใน!:*งัน.!ใ.!'.แ-น'นิ!

62/2563 สงวนท 1 พย.62

๘

ว.!ไอสร้าง

52000 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ส จันทร์ทรัพย์

ร้าน ล จันทร์ทรัพย์

มิคุ*..!^.:' (ตุ' ผิ-,1ง'’ไนน้าใ^'*อไาคา*หน-'#?:))าใฟ้'ก!เงินง'.ฟร#.-น'เ*

120/25ง.ร สงวนห 1 พย.62

๙

ท่าโท.';ลํทเท่ ทต.62

1,175.93 เฉพาะเจาะจง

น.เริผทนพ 08-6589 8005

บ.เริยลมูฟ 08-6589 8005

มิคุ*น•.'น’(วิตุ'1ผิ#' เคไ'ไถ้'?น*ค'*อร')คา*หน-'ะ?น.'!าฟ้'/า)เงิน)ใ.!*•ร#.:; ะ!.

247/25. 51 .ง-จันท 1 พย.62

๙)0 ค่าจ้างซ่อน ต;#ใบ้ยง-)■ น

1,800.00 เฉพาะเจาะจง

มาบ-พแอร์ แอบค์เซอร่จัล

มาไ;พแอร์ แอนต์เซอร์จัส

นิค ุ;1,• •ไนินุ.;ผิ,:^''.!(ถ้วน*?นงราคา*หน'!*?น.■ เา!!ใ’..'*:*งั!.'ง'!น่ร!.!! 1.

46/256.3 สุ!จันท 1 พย.62

•V '*'.9' ค่าจ้)งซ่อน ค.3 - วู้)เฑน

1,800.00 เฉพ);:เจาะจง

มานพแอร่ แอบ#)เซ})ร์ริส

นิคุ*!. -' •นุ!เผิซ)!':'!!!ะ!)'**?นซาเคา*หน■

'ะ?'!ภ??ใน(บ่*นงใ)ปไ**!.แ

47/2.ว;. 'สงจัน ที่ 1 หฆ.62

หจก.พิษ{บุโสก มสทภณฑ์๙ ส.

น'*... -, .•.นุภผิงง*:ไนถ้ว!*?น8ไเคา เหฆ''*?น*'' **โน')'!*งัน*งะ..-*ฆ’!.

53/25; . ('งไนท 1 ทย.62

(ส

ว.ท่อสร้าง

540.00 เอพาะ1ทะจง

๒

ว.ก่อสร้าง

๓

นา๒ ว.ทาร,.เพพ!)

1,658.50 เฉพาะเจา®จง

ฆ"ไ.'พบ'■ ร่ แอบ#ไ.ซอรัวส
ท,;' V, วู.้ - ร!.•.■ วู้.,■ วู้!,!','

ฟ)(นุ ว.ก่อสร้าง

2,900.00 เฉพาะเจ 1®จง

รั'ไนมนิ''.ใวู้-)ตุ.วู้ฌท่

ร้านม'งกรวสดุ/!'ณฑ่

นิ'-;..*.::':นิ!; เผิซ)*'รงถ้า น;?'* ซไ'!คาเหน"#?น.''แง่'.น,)เงัน:'.:-ไ.;':!บ

243/2วู้' ว ิ. 1ะไนที่4 พย.62

80.25 เฉพ 'เะเจาะจง

บ,ท้าบา 'น อัเสิเาทรชน•าส์ จก

บ.บ้านสวบ อัเลททร-อน’ไล่จ ก

นิ. ...-.'.: บ่โ.เ;(■ ร:'ถ้วน๙)'นย'''*',*หน -*?! 1. 'แนวง*วน'ง-.!!.-.'. 1:.!

2 4 4 /2 5 ;3 ส ::,'นที่4 พย.62

1,712.00 เอพ,)ะเจา®จง

หจ;! .■ . ..วู้.-:. นสิตกญหํแกส

หจก พบ!บุโลก ผสิตภํณพ์แก็ส

ง .-

.. :'ผิ*'*ควบถ้)นเคนชไ'คาเคน'!*'.?!,.'

24.

ะ*๖ ว.ไฟVI ไ

1,970.00 เฉพาะเจา®จง

พิษ;นุไ;-', - ท'.,อ!:ซ่

พิษ!บุโลก แ:.ทไ,อ'':ซ่

นิ'-

นิ *9*ห่เ3า!เถ้วน*คนะ1าคาเ1หนา*คมภา มใ'นร#ผีน.(น:,*#;. ะ*

255/25' .วิ ภ-. •'ท 7 พย.62

ฬฬ จ้าง,หำบอ'ริ#)ปีน: ง, วู้*. 'คันธ

1,000.00 เอพาะเจาะจง

จัดโบ., บ่;. •นบ*

วู้*โบส;ไชสูมเนิยม

นิ-

นิ...,,'?)(ใไน!ถ้วนเสน฿ไาคา*'®*า#?น.

256/25' ■ ..•ไ:..ทํ1 1พย.62

ฬฬโ ว.ไฟฟ้า
ว.')'ไรแพทย์

ฟ ้น . ง**ใ*!'.' ว#'#:..น

•.ไนว'ง*งันงบท',*.::-..

จ.ฟ้.อ
{นพภูรย์ I•'.วู้-,;.'โม5
เจ่''พนักงาบ'บ้า : -าญงาน

( นาง;ไ .พินพพร'ร{น ปีนโพ:’'
ผู้อานวยนา'..โ,;งพยาบไสวู้#เไทส!'

วู้ - สุ;,..';.

ะ■ ซื้#

แบบ พ ร. ๑
แบบลรุป ผลการดาเนินการจ้คซี้ธจ้ค จ้างใบรอบเคีชุบ พฤศจ้กายน พ.ศ. ๒๕ ๖๒
ซึ๋อหน่วยงาน กสุ่มงาบบริหารทวไป โรงพยาบาลวัดใบฟ้ล่ จ้งิหวัคพบเบุโลุก
•ไ'บท .•■.-1๓0 .ดชุบ ทโเฬกายบ พ.'ร ๒':ะ'■ ■■ต.
งานที่จัลซิ้อหริฝ็จ้าง

ลาศับทื

วงเงินง่าจัดขอหริอ
จัดจ้าง (นาท)

วริซอหริชุจ้าง

๑๘ ว.ก่ลลราง

922.00 เอพาะเจ’•ะจง

๑®1 ว.สำปักงาน

4.990.00 เยพาะเจาะชุง

การแพทย่

288,000.00 เขพาะเจาะจง

๒๐

ค.

รายธ่อผู้เสนอราคาและราคาทื่
เฟ้นย

ผูโคัจับการคัคเลิอกและร''ลาทึ๋คก
ลงซึ๋อหรอจ้าง

เลขทบละจันทของสัญญาหริอ
จ้อตกลงในการซอหริอจ้าง

เหดุ!ผลทิคัดเสอกโดยสรุป

284/ลงจันห 12 พย.62

ร้าน ส จันทร์หริ'พยํ

ร้าน ฟ้ จับทร์ทรัหย่

มิ*(ษ(•น!'!ตถู')ฟ้ฃ:(พนฟ้พผ'บอรา*'ะเะ)น,*ผ)ก-ฟในหป่นง!)ปง#ฆ')ผ

กริบมารัท

กริบมาริท

นิศุะ

ม..'’..ม') 0 นทน •ะ ? !เด ไ!(ใน-หเรบง)๗พนาณ

286/ฟ้งไ!บท 12 ทย.62

บ.ดูวอนไทย จก

บ.ดูวอนไทย จก

นิจุผ?นบ้ชุถูก*((ง?ไ;(ถ้วนะ?น*)ไ 1* !ะ1)นๆ??มภา!!ในว-)ป่น:น;)')*นา(เ)

290/ล.งวันท 13 พย.62
293/'ลงจัน่ท 14 หย.62

น?)เน ้ช ถุ ู-!ฟ้?)ง*■

ะ)©-)

๒๑ ค่ากํ ชุ้ดสืงปฎกล

500.00 เขพ)ะเจา::จง

นาฆกิตติพงข่- เพขรติต

บายภตติพงษ์ เพซรติต

ม^ผ*เม,.]®ถู.ไต®*•รน ^ •ะ.*?น'.-.^■ แพน !*!!น ภ า! (เนา*ฟฬน!8ะ!.'า(มุ

๒๒ ค่าจ้างจ่อม ‘ไ.การเกษตร

250.00 เขฑาะเจาะจง

จ่างเหน่งวัคโบลกํ

จ่างเหบ่งวัดโบสถ์

เท ุ! น ?

1:.®น!-เฟ็!(ว*!น*ฟ ! # บ - # *

283/ลงจันท 2.2 พย 62

บ.เย้กสัเสับติ อบฟ่อเมจัน ชุก

บ.,อ็กข้เข้บด อนฟ0เมสับ จก

นิ^น ® ) น้ชุถู?1ถ้อ งกรบถ้ว ม!,?น 1: . - •แ ไ !น '* * เน ;'าฟ ้น ว ฬ น !ฟ !ะ * !ๆ # *

307/ลงวัน'ที่ 1 พย.62

11,538.00 เขพาะเจาะจง

ทชุก.? เริองโรจน์ลระบุริ

หชุก.ส เริฅง โรชุน์ฟ้ระบุร ิ

นิ?ะ'ง?น-!3 ถูภ ถ้0 ! " รนฟ้'/นะ.■ มเ1', ''ไ'.-.'!)! 'ะ:?ะ)ภ า!(ใน ')!ป ่น ง''.)ง-*ะ.ม-ไเม

248/ลงวับท ! พย.62

7,200.00 เขพาะเจาะจง

นายกนกจักล จับจักซาต ิ

บายกบกสักค จันรกจ'•ม

นิ':ะนะเม))ชุถู)'ถ ้อ ะ*ไ!)ฟ้วนะ.*นะ:',-'

1ะ'.'!นไะ นก'® ในวงป่น ะ'.แเร:)น ')(น

12ใ/ลงจับท 1 หย.62

๒^ คาบรการ (จักร ตค.62
๒๙ คาบรการอ้างเหม•เซนย้าย
๒๙ ว.บริโภค

1,123.50 เฉพา*:เจาะจง

ม,.!*ถู.-.*!’-!คฟ ร น . ' ■ น- . '

แทน

?

๒๒- ว.ส์')ปัก'งาบ

11,772.00 เฉพาะเจาะจง

ห จก ไทย'เตาร โอ เล

หจก.5)ทยาคาร โอ เอ

นิ^,,แ?น ']ช ุน .'.น้อ :?-!!ฟ ้า น ะ ?น - -.-* แห!?®ล ม / ท#.'')!เฟ้น พ!!พะว.-'!®

124/ลงจับทิ 1 พย.62

*5๗

19,950.00 เฉพาะเจาะจง

หชุก.จ วาน์ซเฟอร์นิเจอร์

VIชุก.ซ วานิข๗ อร์น์เจอ'

ะชุ1 เน?นนชุถ ูไ ถ้

อ:?•เ'ขฟ้)นะ?บ-' . ►- .ะ-.!ม 'ะ'?ม ))าขใน '):ป ่น )น -งไ*ม '!น .

122/ลงจับท 1 พย.62

ติ ติ. อบโบโปรคักส่ สัพพส ไ!

.บ่ถูะ'น?ม!น้ชุ'นุ'1ถ้อง*ไม ฟ ้( น ะ?-- - แ.ไ " 1:?!.,-.-เซโน ว:ป ่น )-.'!!'.*ม '’ะ).

7ใ/ลงวับท ไ พย.62

ป่น:).เ ย * ม 13.

125/ลงจับท 1 ทย.62

น ิด ุ( ข ล !.-'เง่' 'ถ ูไ ^'!^)!)ถ ู้) น ะ ?).' . ' •ะ.,111ะ!:?มภ:'!0ไน '!.)ป่น !).1!!ไ?.นะ(V

242/ลงวับฟ 5 พย.62

'ะ.1;.? ม ภ -เขใน 'วะป ่น :)1)!'.* ะ ..5.

238/ลง'จับท 5 พย,62

1 .'.:?5'ภ )ฟ ่น -);ป ่• ..ะ!•ม ':?:.ไ:!*

239/ลง'จับท 3 .•เย.62

ล)!;)!*!ใน';ะะ:น.!' 1) ! :เ ม ' เพ

249/ถง-จับ'1' 1 พย.62

นง)::ม''.เะ.-

250/ ลงวับท .? พย.62

..'ง**ม'''0;

252/ลง'จับ'.' 2 พย,62

สำนักงาบ

ค.

:๒ ๘

ว.'งานา?,บงานครัว

20,300.00 เฉพาะเจ •ะจง

ติ ติ อบโบโบ'เค้กส่ ส ัพ พล ย-

๒๙

ว.งานปัานงาบครัว

33,000 00 เขพาะเจาะจง

ร้านประฟ้ทธ ซ ัพ พ ลาย

0 0

จ ้'

35,250 00 เฉพาะเจาะงง

บายทบทจัก?! จันริกขาต

นไยกนกจัก!- จันร้กขา;'.

๓®

ไ.

บํ้าติมเตอะจับ

'.กำ

๙า ป ี

5 งานบานง ห)ค?ว

0๙
0๙

บริโภค

6.075 00 เขพ'!ะเจ!ะชุง
24,000 00 เฉพาะเจ 'ะ จง

ติ ติ

ฃ๊บโบโปรติกส์ สัพพล

•-

ติ ติ

สิบโบโ ง ่. ร ต ๗
ิ

1,277.00 เฉพาะเจาะจง

นางนัขริ มนทอง

'1. '

ว.ปริโภค

1.382.00 เขพา*:เจ'ะจง

นางนัขร ิ ปันทยง

า.- งพรร ิ มนทอง

ว.บริโภค

310.00 เขพาะเจา:.จง

ร้าน' ' บ นุ

นกฺ; นสม’โฟ้ถ ู!!7 ช!?-!บฟ้( ใ.ะ?น1

ดมเคอะสัน

5*
'รู่?

-;!ะฅ)

ไงพ์แ.ผง^นจราจร

!นประ?ท?' สัพพลาย

เงพขริ ปันทอง

ไบอรุณ

1 1, ; เข 1* ล ม ภ าซ ่! น } :

นิ*';ะ)ล..)'!■ .'นุ .",•1:-1'ภ ) ถ ้1น .?*

ล

ส ัพ V I '!

- .

นิ* ;.(ษ?:.’.‘1!1:น ุ. .ง็? 1; ' ' เ ไ ฟ ้ภ ..? ) '

ะทุพ?■
น ิ?

ม)?'นุ':*'บุ)!1'

ห)ฟ้วน1? )

พ?))!'-มุ- ถ ้. า:'",11ฟ้วม..,

1 1 ' ) . 1ะ

ฯ'

-. . 1. 1* ? ม)ะาฟ ้ม '')!ป ่น !!

นิ? ะ1) ? : -' ■ มุ’- ? " * '1).'ฟ้า มะ', '..- .

.'ฯ '- 1* ? ม ภ เขโม เ : ะในะ!

ช ุ: ..

1 บพครย้ เห3อแย้ม 5

(บางสา'เฟ้*าพ์ท■ ะรเบ ซ่นใพ®)

. ร้าพนัก ง';บนั;ฟุ'านาญง'.บ

ผอำนวยการโร-.’ห! ■ .ฯ:จัดฟุ;'

แนบ ?ชร ®
แบบ?รุป ผ'ลการดำเน๊นการ'จัดซื้อจัดจ้างไนVอบเสือน พเๅศ'จักายน พ.ศ. ๒งะ■ ๖๒1
ซื้อหน่วูบงาน กลุ่มงานนริห•■ รท'วใบ' โรงพยาบาลจัดใบลเา จังหวูพ่ฟ้พกมั่ลก
จันที ๑-๓0 เสือน หถคจ้กา?)น พ.ค ๒๕๖!ล
คำคันV

งานทีจัดซ-!หริอจ้าง

วงเไนทีจัดซื้อหริอ
จัดจ้าง (บาท)

วธซื้อห ร ิอจัาง

รานๆ;อยู่'เสนอราคาและราดาท ี่
เสนอ

ย โู่ ดรับการคัดเลอกแล*ร')คาท ีดก

เลขซื้และร้นทึ๋ชองสัญญาทร้®
ข้อตกลงในการซื้อหริอจ้าง

เหตุผลท!คัดเลอกโดยสรุป

ลงซื้อหริอจ้าง

๓๖ วู.บริโภค

1,444.00 เซหาะเจาะจง

นางพๆ!ริ บนทอง

นางพัฃริ มั่นทอง

มิหุเน?*เมันิ{เกนิอ:*,ไนมิ';นเอน{ทาค')เห*;า®;ซ;ม ’อในว*เงิโ;*โก]โ;'..’ .:เ:

251/2563 ลงจับท 3 พบ.62

๓๗ ว.บร!1ได

1,622.00 ประกวูดร'■ ฅ

นางพัชริ มั่นทอง

นางพ ัช ริ มั่นทอง

มิค อ^*ฬหิมุ!!*ย;อโน มิว*นง*นอร'*' '*หนา*ะ!!**/*'!®ใ*;'*ง.&.-*ฟไ*:*;ๆ*);

258/2563 ลงจันที 4 พ!!.62

๓* วู.เ๓ สเขยเทลง

150.00 เฉหาะเจาะจง

ร้านสหการ!ฟฟ้า

ร้านสหการไพ่ฟ้า

มิๆ เออ๓ .ไพ่มุ-’น ิ' '!1*พเอ้วนต!'น!ฅา*!แห ฆ-**โ*1*1ภ'!ซใน';*นิ!น*\1นา*;น'เ&เ

310/2563 ลงจัน-ที 4 พ ย . 62

ว.นรน•ได

1,682.00 เฉพาะเจา::จะ

นๆ-ไพำ■ ริ มั่นทอง

นางพ ัช ริ มั่นทอง

มิทุ(น?นบ้รน'!นิ'!!( )'น*)*น.-?น?'โ''*' !เหฆ!!’?นง!ไฝ!-น-;*'ไน'.น'เโ.X.น

259/2563 ลงรันที 5 หย.!62

๙๐ ว.นรโภด

1.400.00 เซพาะเจาะจง

นางพัพ่ริ ทนทอง

นางพ ัช ริ มั่นทอง

มิ*;๙ ? •.•'ไ:.แ■ นิ-11?โน0 วฆ'ง*นชๆา^ไเหฆ•*ะ8*ผฑฟ้นวะโ*น’■ .นๆ?น10*

260/2563 ลงจันท 6 พับ.62

๙ ง)

ว .น 'ร ๒ ด

1,550.00 เฉพาะเจาะจง

นางพัชร ิ มั่นทอง

นางพ ัช ริ มั่นทอง

มิค ุเน?*:นิพ ่!.'นิ,);•'ๆโ.ฟ้-;นเ('นอรา'''แโซ;ฯ!)ส*!/'.รฟ้โ ;-;*แน•'.น่า;มน;.

261/2563 ลงจ ัน ท 7 หย . 62

๙๒ '

ว-ซนๆ

๙๓

๓๙

9 0 0 .0 0

เซพาะ เจาะจง

ง ี่ท ล ิ

ง ํห ส ิ

มิ,^•อมน้ตัเใ''*;'■ เคราฟ้!!วนต!นอรา*!''.เห*/ห:!**ข*าอ่ใน'วงเงิน' ชระมาณ

254/2563 (•งานที 7 ทย.62.

ว . น1โภค

1 .9 8 0 0 0

เฉหาะเจาะจง

นางหัซริ บ่นทอง

นางพ ัช ร ิ มั่นทอง

มีห ุเน?นนิ?--:,-,'. ..)•.โ.มิ)นเสนอร■ ห'ไเห*.ท*)•น/*าษในา:แนง’..'.-โ;*!•.น.

262/2563 ลงจันท ี 8 ทย.62

๔๙

ว ู. บ ร ิโ ภ ค

1,567 00 เซหา*:เจาะจง

นางพัเบั มั่นทอง

นางพ ัช ร ิ มันทอ-:

นอ*ษ(ไนนิ*!?กนิ,):‘'•.■ นม ใิ นแโนอโ‘เศ่•แหมา*#**/!■ โฟ้น'**เ’!น-!';ไ-ระมา•.น

263/2563 ลงจัน?,: 9 หย.62

๔๙

วู.บริโภค

1,11200 เฉหาะ เจ 'ะจง

นางหัซริ

พ ำ; ทอง

นางพัชร ิ มันทอง

มิ-*!น:โ!)นิร. นิ- •-:มน'^เ?นอรฬ-'เหน-นส*นา•'นในโน:'.--' นระนา;น

264/2563 ล*'จัน,ที-

๙๖

วู.•นาโ.) ด

1,49900 เฉพาะเจาะจง

นๆงพํโไ:''

บ ัน ทอง

นางพัชร มันห อ :

มิ*;!).;'’;■ ■ ไ".:1

312/2563 ลง; น ท ี ะ 1 พบ.62

ไ.ไ/■ โน'*''.

1,570.00 เฉพาะ.'งาะจ*

นางพัช

ร ิ

บันทอง

นางพ ัช ร ิ มันทอง

ไพ่!!;?)'นิ!โ:' 'นิ- *ค'.1 มิ')โ!!:'นอรฯ?าเหน'!ะ:เ,• น;!าชใน;แ(น: •1. ระ.*!•1;.

3.13/2563 ลง'ไนที 12 หย.62

๔๘

ว น ร.;•ไค

1,582.00 เฉห เ:. เจา: V*

นาๆฟ้า'.'

บ ่น ๆ -อ ง

นางพ ัข ร ิ มั่นทอง

•มิ*•(น..!- .' ' ฯ - 'มิ-,•นน’น-อ'!'!?•แหน'^ม/แอไน*-.:ไ .'•"...•ม า '.

314/2563(ท--'';ที 1 3 พน.62

•{แ^

1.บ'ร โ/' ด

ร้านอ!{น

ะ!*;*อ!โ*.,.".

•- -'.•.•อ้วน*!•โ;อร!*'!เห*/'1*81*1๙■ม'ใน'*:เงิไ.- ไ ,. :.!:'-..

306/2563 ลง‘.น ท ี 1 3 พบ.62

๔๐

วน ร โิ ภค

๔®
๕ ๒ '

350.00

1,602.00 เฉพาะเจ ะจ:

ร้านอ,)!นางฟ ้า ร ิ

บ ัน ท อ ง

บางพ ัช ร ิ บ่นท ':ไ

(พ่.พ?-.'’"

ว .น ร น :ด

1,417.00 เอพ า ะ เจ '* จ

น'!ๆ'๙ : !

■ นิ..:--:อง

นาง พ ัช ร ิ มันท อ-:

นิ? ;';?-.:

ว.บร!!ได

1,540 .ช

นางพัช

บ ่น V ว;ง

นางพ ัช

น ีศ ุ

•

เฉ พ า ะ เจ า ะ จ ง

*

เฉ พ า ะ เจ ''ะ จ ง

ร ิ

ร ิ

ม ัน ท อ ง

■ น่านต)น:,-ๆ-;'•••น''น!;?;!ก-.?ไ'..;ฬน*

: ! ' -ๆ*'.•เอ้*นต•นอรา*’ แห*!ะ!น.-;*’‘ ใน*;!มิ.!■

(ออ*;ม ิ; ' . -

.■ ' •..•น น

- .นมิ? -?นอ'โ - ' * ■ น*ซ.')ะ.ลม., •ฯ.-1น ;.1ไน:-- .ะม -.'
ไ

^ - .)!

''ๆไ'.ๆ''.•อ ร-^' เาซ; ๆ ) . ? * ! ? ! ร อ ! โ.')'':!.-.

-

ะ.**'*(น ๆ

;0

พย .6 2

315/2563 ล ง ',น ท ี 14 พน.62
31 ๙ 2 563 เ ' ■ น'/
316/2563

0
1 นพภู่รยํ เท*’!* ๙!; :

•'น . ท)วพะ:พ่พ่รรผ ปีน!พอ}

♦ จำพนักงานพัลเ•'•ร น - - : ‘น

ผฺย์าน.ย!'•เ•บ่.ร.1V .1; เลจัดใ■ บลเา

ๆ'

โ.

1 5 พบ.62

V 6 พย.62

^

แ พ ลขร. ๑

แบบลรุป ผลการพัาเน้น การจ้ค ชึ๋อจ้ต จ้างใ'นรอบเคีอน พฤคจ้ก ายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ช็ฅหนวยงาบ กลุ่นงานบริหารท้าไป โรงพยาบาลวัคโบลย์ จังหวัดทบผุโสก
วนที่ ๑ ๓0 เสิอบ พฤคเจ้กายน พ ก. 0๕๖๒
งาบที่ชัฬํอทรํ&จ้าง

สำพัชท ี่

วงเงินทจัคซอหริอ
จ้ค จ้าง (บาท;

'ว้าชกหริอ จ้าง

รายที่อผู้เลนอราคาและราคาที่
เลนล

ผู้ไพัรินการพัก'.สิ©กและราคาทิตก
ลงที่®หริอจ้าง

เลขท แี่ ส*:วับที่ชองสัญญาหริอ
ชัอคกลงในการซอหริอจ้าง

เหตุผลที่พัคเลอกโพยลเป

ว.'ปริ'โภค

1,677.00 เฉพา*เจาะจง

นางพัซริ บนทยง

นางพัชริ นั่นทอง

ปีธุณเใมใ^ก*&ะครฟ!ว ฉเ*•น๓'^'แใ1ม-ใะ?นพา?กํนภเานงVว?!**แาณ

336/2563 ลงวันที่ 17 พน.62

๕๔ ว.ใ/ริโภค

1,685.00 ประก',(คราคา

บางพัชริ บนทอง

นางพัชริ นั่นทอง

มิ'คุ{ใ,':*มนขิลุโแ•งเก5นน้-;น.?น;•ร เคา!ผา?ลนพ■พ่โน1•เวนงแ,ปง*!ภ*II

337/2563 ลงวันที่ 18 Vบ].62

150.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหการไฟฟ้า

ร้านสหการไฬฟ้า

มิ*!ผลมบิ*ลุ.-**เ0ข’!*ฟ!(ม.?•..ข*ๆ*'•แหม-180ม#*'■ ฟโน)?น่เ.งมฺบระน*ใน

311/2563ลงวัน,ที่ 1 8 พย.62

48\

4๕

'.แก.ลเซิ้0 IV(ลิง

4๖

ว.

X;ไโกก

1,730.00 เฉพาะเจ •๕จง

นางพา)ริ บันทยง

นางพัชริ นั่นทอง

ม่ธุผลม0*!ชุแน่!&#?ไท)ม่')นแไไ.ข,* ขาเขมาะละมใ'เย!น')นงนงนมิระ;ข-•{น

336/2563 ลงวันที่ 19 พย.62-

๕0

-;

แก?เชอเพลง

2.80000 เฉพา!:เงาะจง

ร้านใชฅชัยพาน้ช

ร้านโชคชัยพ (น-ช

:1*5น(■ มน้ต่ลุ;-1มิ,:ม.-.VII■ ใน**ใ.; - ? •แาไม 'ะผ ม *'เยไม *ฬ ม # '.ฟ *::ม -น ใ]

271/2563 ลงวันที่ 19 พ ย.62

๕ 65

ว.บริโภค

1,215.00 เฉพาะเจาะจง

นางพซ'ร ิ บนทอง

บ"']

เม:;.ฬ ฺ! * ม เใ น

339/2563 ลง'ภ*ห 20 พย.62

๕ ^

ว.บริโภค.

1.667.00 เฉพาะเจาะจง

น'!งXVซร ิ นั่นทอง

นางพัชร ิ นั่นท®ง

ม ิต ุผ ?ม !ฟ ้เ ล ุศ ค ่เ อ งท ร & ! น;?น*!•(ๆลใน/!นๆ!!©!* วนโน')ข.'เม)-.!มิ')ะ:มาใน

340/2563 ลงวํนที่ 21 พย.62

๖๐

ว.บริโภค

1,432.00 เฉพาะเจาะจง

นาง,พัชร ิ นั่นทอง

นางพัชร ิ นั่นทอง

มิ) ;ข ® ม ใ'ม ิ* ถ ูเ ฟ ้ย #''ใมโ

ไ-)น'.?น ):*เ;-แ ไ ไ ม !ะ ;ไ ฌ ’-!!ใ ใ .;:เง ิน !-ฟ ร ะ ;:-!น

341/2563 ลงวันท ี่ 2? พ ย.62

๖©

(.บริโภค

6.691.00 เฉพา* เจ ๕•'จง

ร้านอเฉ!

ร้าบอไ[ณ

มิ! -;พ?ม!!.''!!1ๆ!'!#’!!-!)'ร '.):'

ใน;?น..*ร'ใ!ใ''1เหม'***ชุช กย'โน;’-;เ1บ#1๗;!*เม่า5เ)

253/2563 ลงวันท ี่ 8 หย บ;

๖๒

ว .ก '

พัชร ิ บันทอง

มิ);น)!, ?.:'! * ม ุ: -* ย!*-'.ใ.!-(ไ.;;*ใ,..-)'* 'ไเ1เ8)ๆ8?เแเ•ใฟ ้น *ข

น

ไ

63,440.84 เฉพา:;เจาะจง

บ.สินเค้ประ;ทค!ไV I .ะ-

บ.สินเพั ประเท•ไไทย จก

มิ*ไ#)?ม ม ็ล ลุ.'ฟข)#!ร, เโไไ'. แ-'

๖๓ V' ริป้น(19)อริเบ? คค..60

7,000.00 •ช'..ก..'-. ๕จง

บ. กลท โทรแบน"'กง. จ'?.

ป'. กลท โทรคนนาคม จ'

ไ:);{ใ)?;ฟ::-'! เข้, .:*'!*,.!.,- 1

- ' • - Vเม'I*? ม,!!'!ขไน ไ ล ่. ะ ',ายะ * !แ น

309/2563ลงวันที่ 11 พ:..62

แ'

ใ*!

ๆใ

มิ’))นาใน

305/2563 ลงวันที่ 7 พบ' 62

•(แพทย์

.1*ๆ**ใ เ มาขลน. ข![น า!เ•น *',.*

น:.- -

เม

เข

\* *

-. .ไฟฟ้า
'-บริโภค

2,045.00 เฉ'พ'!ะ-เจ-’ะจง
1,537.00 เ ฉ พ า ะ , * ะ จ ง

พับผุ'โลก แมท'น*.
นางพัชริ นั่นทอง

พับผุโลก ,..ก-/•.บ)-::'*'.
น' งพัชริ นั่นทอง

มิ?;!ใ).1!|' ไ!ไ'ลุ-'!*!**)'-ใ'. ไI-ใ?ๆ) ๆ;■ "แพน!ะ!*!;:’ :'!...:;,:น!-!1.!:-ใ:•..ใ.
มิลุ(น?ใ!*‘ฟ้ถกู ข ์เ ม ^ ')-!'' --.. .-. *-1ใ*!!มน:?;!., !': ย:.;)*'เ 5น**'.)*.กะม'':**

240/2563 ลงวับที่ 4 พ? ก.?
358/2563ลงวัน ที่2 3 V. -2

๖๖

: า. ริโภค!

1,300.00 เฉพา?.เจา*.-จง

นางพัชริ บันทอง

นไงพัชริ บันทอง

มิเๆ{ฬ*ฬ่ฟ้นู•ใ#!.)'!*-)' ‘.ๆ.* •ๆ ‘ '(ใ'น*ะ?ม!ไ!'1.นา))าน- ๆ.:;ะ))!:.-

359/2563 ลงวันที่ 24 พ.- -',

๖*

- ใ ไโภค

1.712.00 เฉพา*■ เจ"ะจง

นางพัชริ มนบ':?

นางพัชริ มั่นทอ 1

นิ *; ; ใลนช้ 31 ' -' ใ'* นา'ใ.ใ*ลม/!

..ะ.,: -'.ๆ--! .-

403/28' ๆกงวัน ที่2 6 พ ''- .

๖๘

- บริโภค

1.34900 เฉ พ แ เ*1 ะ::จง

นางพัชริ นั่นท.อง

น":พัช ริ บันทอง

น*;{น?•..ไ'ข ่น ุา มิ':1 ะ*!-' ..1. , ๆ ■ ..ใ)ม * ะ?น.•''ๆไน**.*)น)น';ๆ:.!!!.-

404/2';! •ไ ลงวันที่ 26 พ ' - 2

- ใ .'''',! ) ค

1,513,00 เฉพ แ จ ะจง

น-(งพัชริ นั่นทอง

น)งพัชริ มั่นทอง

นิ^;):)•ไ),!*1) !เ^]#!)-';'-.น''-.-: - ‘ •แ ใ(ม า ะ;ไ*:;* !!!'(.น ; ) เงิน**':ฟ ).ะ )! 1ใ'

405/2563 ลงวับที่ 27 พ' - .

*๙

ใ ^ - ---- "
( นพคุเรย์ .ห?อแย้ม -

เนาง?-'';ฟ*•ทิพ /เน นับโพ?)

-จ้าพนักง'เบพัล;ฬุาบาญ;"-.-

ผูก ำ'น:!.'. เรไร•พ-..1ใ.. ลวั*•.โบลกํ

^

1

แบบ สขา. 8.
แบบลรุป ผลการดาเน้น การจัด ซอจัด จ้างใน?อบเดอ'น พฤศจิก ายน พ.ค. ๒๕๖10
ซอหน-รมงาน กล่นงาน1บ,รน-รทั่ว'โ,ป ใ?งหมาบาลวัดโบลก์ จัท 1วัคห'อณุโลก
•ในV 8■ ๓๐ เดอน พญบ่:)'I■ ยน ห.ค. ๒๔๖๖
งาบที่จ้ดที่อหรอจ้าง

กำ#ขฟ้

วงเVที่จ ้ค ที่อ ห!ช
จัด จ้าง {นาท)

วธที่อห!ลจ้าง

รายจ้อ ผ้เลบอราคาและราดาที่
เสบอ

ผูเลํว ับ การคัดเลอกและราคาที่ดก
ลงที่อห!&จ้าง

เหลุผลที่คัดเลลก'เดยสรุป

เลขที่และร้นทของสัญญาห!อ
จ้อตกลงในการที่อหรือจ้าง

ว.น!ไ/'.ค

๑ ,๔ *0.00 เอพา*:เจาะจง

บางหัซ! บันหอง

บางพัช ! นั่นทอง

บ่’คุณ;นเบ้ดัถูกต้องครบบัวนเลนธร'ทาเหร. :ะลนราายในวงเงิน: ๔๐๖/๒๔๖๓ ลง'ร่นท ๖ ๘ พ!..๖๒

๗๑ ว.น!โภค

๑ 1๓๔๗.00 ประกวดราคา

นางห':!'; นั่นทอง

นางห้ช" นั่นหเอง

1ร่คุเแล:ก่ร?่ \ถูกนั่&งครบบัวนเสนธราคาเหน-■ ระลนภาย่ใบ'วงเงิน) ๔๐๗/ ๒๔๖๓1 ลงวันท ๒๙ พย.๒๒

๗๖ ว.บ!โภค

๑ 1๗*'1๔.00 เอพาะเจาะจง

นางพา''. นั่นท0 ง

บางพ'ช! บันทอง

น้คุณล;)บที่'ถูกต้องครบบัว'บเลนอร'ๆคา!เห;.าะ;'มภ.'ไย'โบวงเงินง ๙0๘/๒๔๖๓ ลงวันที่ ๓0 พย.๖๖

หจก.'';กุ: !'; 00๑๘ จก

หจก ๖*ลุ::า ๖ 0 ๑๘ จก

นดุณ ลร:'ทถู่กตัยงครบบัวนเลนอ', ‘ แหร.ระสบภายใบวงเงิน) ๔๐๗/๒๔'๖๓ ลงวับที่ ๓๔: หย.๖๒

๗0

๗๙! ว.บานับ พย.๖๖

ฉ-ลอ
( นผุห !ฐ เหล., ..'.นิ,. 1
.จำพนักงาบพลV

๖๙1๙®?, 1(0 เอพาะเจาะจง

0 ^ *
นาง?ไรพนห์พรรณ ป็นใพป็)
นา!..?V)รโรงพยาบาลวัดโบล;'

แบบ ส,ป’ ร. 1

ลาตับที งานทีจดั ซือ่ หรัอ วงเงินที
จัดซือ้ หรือ
จ้าง
จัดจ้าง
(บาท)
1 วัสดุวทยาศาสตร์ 18,750
วัสดุวทิ ย''ศาสตร์ 42,330
2
3 วัสดุวทิ ย"ศาสตร์ 94,500
4 วัสดุ'วทยาศาสตร์ 66,000
5 วัสดุวทิ ยาศาสตร์ 66,000
6 วัสดุวทิ ยาศาสตร์ 49,604

ราคา
กลาง (บาท)
18.750.00
42,330.00
94.500.00
66,000.00
66,000.00
49,604.00

..... ผู'้ รายงาน
ลงซือ่
(นางธตารัตน์ ไซยพิทกั ษ'ชลธาร)
ตำแหน่ง น์เแหคนิลการแพ,ทย'ชำนาญการ

แบบลรุปผลการดำเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเคอน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ซือ่ หน่วยงาบ โรงพยาบาลรัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
วับที 1-30 เดิอน พโ’ฅจิกายน พ.ศ. 2562
วิธซือ้ หรือจ้าง รายซีอผูเ้ ลนอราคาและราคาที่
เลขทีแ่ ละวันทีฃ่ อง
เสนอ
สัญญาหรือข้อตกลงโน
ผู1้ ล้รบั การคัดเลือกและราคาที
การซือ้ หรือจ้าง
เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสรุป
ตกลงซือ้ หรือจ้"ง
มีคณ
ุ สบ•วัดครบ/ราค"อยูไ่ นวงเงินงบประมาณ 62117361669
บ. เพิรม์ เมอร์จา้ กัล /18,750
เฉพาะเจาะจง ใ; เพิรม์ เมยร์จา้ ?วัด /18.750
ุ สมน้ดค๊ รบ/ราคาอยูใ่ นวงเงินงบประมาณ 62117432889
เฉพาะเจาะจง น. นลูบลัดเมดดเคิล / 42,330 บ. บลูบลัดเมคด๓ล / 42,330 มีคณ
บ.ดรักเหสทีตง๋ิ 7 94,500
มิคณ
ุ สมบ้ตครบ/ราคาอยูโ่ นวงเงินงบประมาณ 62117436737
เฉพาะเจาะจง บ.ดรักเทสท์ตง๋ิ / 94,500
เฉพ าะเจาะจง ใ).ครักเทสทีตง 766,000
บ.ดรัก!.ทสท์ตง๋ิ /66.000
มีคณ
ุ สมใ)ตครบ/ราคาอยูใ่ นวงเงินงบประมาณ 62117438776
บ.ดรักเทสท์ตง๋ิ / 66,000
มีฅณ
ุ สมฟ้ตฅิ รบ/ราคาอยูใ่ นวงเงินงบประมาณ 6211/441716
เฉพาะเจาะจง ใ).ลรักเทสท่ตง 7 66,000
เฉ พ าะ เจาะจง บ.ด รักเทสทีตง๋ิ 749,604
บ.ดรัก เท ลท ์ตง๋ิ 74 9 ,6 0 4
มีคณ
ุ สมบ้ตค๊ รบ/ราคาอยูในวงเงินงบประมาณ 62117440757
ลงซือ่ ..)™*............................
(บางลาวพิมพ์พรรณ ป่นโพธ)
ผูอ้ ำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์

แบบ สรร. 1
แบบลรุน'ผลเกา'5คำ1เนินIการจัดซื้อ'จ้ดจ้าง,ใน'รอบเดอบ พฤศจิก ายบ พ.ศ. 2562
ซบVIนวยงาบ กลุ่มงานบวิหารที่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ์ จังหวัดพบญโลก
วันท 1-30 เสือน พฤศจิก ายบ พ.ศ. 2562
ลำสืบที

งานที่จัดชื้อหริอจ้าง

วงเงินที่วัดชื้อหริอ
วิ?ชื้อหริอจ้าง
จัดจ้าง (นาท)

เหตุผลทีดัดเสือกโดยสรุป

เลขที่และวันทั๋ชอง
สัญญ'''เทีฬํซ้':ดกลง
ใบการชื้อหริอจ้าง

บริษัทแจ้กเจิยอุตสาหกรรม(ไท?.ที บริษัทแจ้กเจ้ยรุดส''หกรรม(โทย)

นิคฺผ•สมบ้สิถูกฟ้อ?ค'ฑวเฑบเสนอๆ'.*‘เาเหมาง:สมภาฟ้นวงฝ็นงน!)'าเมาผ

1 พ.ย. 62
5 พ-ย. 62
7 พ.ย. 62

รา?.)ชื้อผู้เสน!:ราค'•แสะร*’)' ที
เสนอ

ผู้ใดัวันการดัดเลอกและราศ 'ทดท
ลงซอหรอจ้าง

1

เวชภัณ ฑ์ไมใช่ย า

10,700.00 เจพาะเจาะจง

2

เวชภัณ ฑ์ไม่ใช่?.า

7,600.00 เจพ!ะเจาะจง

น.เอเชียเมสืค อลอํบ ด้ลดรี้จำกัด

บ.เอเชยเมสืคอลอ็บ ดัสตรี้จำกัด

มํๆผ?เฬสิถูกฟ้องค'พเถ้วนเสนบ่า 1*1น!ฒา&สมภาอโมวงเงิน?บ!) เะง. 11.

3

เวชภัณฑ์'ไน'ใช่ยา

4,600.00 เจพาะเจาะจง

บริษัทไทยกิอสจำกัด

บริษัทไทยกิอสจำกัด

มิคุผสมบ้สิถูกฟ้องสาบถ้วนเสนอๆ1|ไ แพมาะสมภไขโนวงเงิน!!;!);ะ■ ม'!!.'.,

4

เวชภัณ ฑ์ไ ม่ใช่ย า

นรบ่'ทไชเอนช่เมดจํ*’กัด

เวชภัณ ฑ์ไม่ใช่ย า

บริษัทไทยกิอสจำกัด

บริษัทไชเอบช์เมดจำกัด
บริษัทไทยกิอสจำกัด

มิคุณสงเบ้สิถูกฟ้&3คานถ้งนน•น'•ก. สาเหมาะสมภา?เโนวงเงินงบปา:. •.(น

5

17.300.00 เจพาะเจาะจง
21,900.00 เจพาะเจาะจง

นิคฺผส?เบ้สิถูกฟ้อง*'ๆนถ้ .•นเสไ.อ-. คาเหมาะสม’ภงอโนวงเงินงน!(ระบ:ผ

11 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62

6

เวชภัณ ฑ์ไ ม่ใช่ย า

65.000.00 เจพาะเจาะจง

บรบทบ*วิวัฒน์การช่าง

บริษัทนำวิวัฒ น์การช่าง

7

เวชภัณ ฑ์ไ ม่ใช่ย า

บริษัทพีเล็บโปรดักลินครล'..!รค์ บริษัทพีเอ็นโปรดักส่นครสวรรค์

15 พ.ย. 62
18 พ.ย, 62

8

เวชภัณ ที'โม่'ใช่ยา

20,460.00 เฉพาะเจาะจง
18,980.00 เฉพาะเจาะจง

นิ!คุณสมบ้สิถูกฟ้อง**าบถ้วนเสนอ,,'คาเหมาะดมภาขโนวงเงิน!!.’!)ร.'•ง:',ผ
นิคุผ•สงเบ้สิถูกฟ้องคาน?:.'นเสนอา'คาเหมาะสมภายโนวงเงินง!]!)า!:1. ฒ

บริษ ัท วิท ยาครม

นิ!ทุแ,สมบ้สิถูกฟ้อง**า!,ถ้วนเสนอๆ คาเหมๆะคม.กไขในวงเงิน?น!)-,: ม ผ

19 พ.ย. 62

9

เวชภัณ ฑ์ไ มใช่ย า
เวชภัณ ฑ์ไ ม่ใช่ย า

•ปริบ่'ทวิทยาศรม
บริษัทฟ้เอ็นโปฬ่ก ส์นครสวรรค์ บริษัทพีเอ็นโปรดักลิบศรสวรรค์
บริษัทไทยกิอสจำกัด
บริษัทโท?;กิอลจำกัด
บริษัทแอลเช้นท์เมสืศอลจำกัด บริษัทแอสเซ้บทเมติคอลจํ*กัด

มิทุผสมบัสิถู' เฟ้อง**าบถ้วนเสนอา 1คาเหมาะสมภายไนวงเงิน?นา)-,: ง. ผ
นิคุณส:เบ้สิถูกฟ้องกาบถ้วนเสนอา'คาเหมาะดง;ภาฃในรงเงินง!;ปาะ:: ■ .ผ

20 ห.ย. 62
20 พ.ย. 62

มทุผส?เบ้สิถูกฟ้องภา!)ถ้วนเสนอา -ค'!เหมาะสง!ภาขโนวงเงิน?!.'!)',::ม'!ณ

20 พ ย. 62

บริษัทสืเคเอสเอชประเทศโท?!

นิทุผสม!'!สิถูกฟ้อง**านถ้•เนเสนา-, คาเหมาะสง!ภาขโนวงเงิน!', -.!.ะ! {ว

22 พ.ย. 62

นิคุณสมบ้สิถูกฟ้องกาบถ้วนเสนอร•คาเหมาะสม.กาขไนวงเงินง-ขา:ง ผ

25 พ.ย. 62
27 พ-.?:. 62

10

7,940.00 เจพาะเจาะจง
6,850.00 เฉพาะเจาะจง
6,660.00 เฉพาะเจาะจง

11
12

เวชภัณ ฑ์ไ ม่ใช่ย า

13
14

เวชภัณ ฑ์ไ ม่ใช่ย า

9,416.00 เจพาะเจาะจง
2,925.00 เฉพาะเจาะจง

เวชภัณ ฑ์ไมใช่ย า

19.869.90 เจพาะเจาะจง

เวชภัณ ฑ์ไ มใช่ย า

(น*งรบ*!นา เมริ)บ)
พยาบาลวิซ *?พ'ชำบาญ;' 1

บริษัทสืเคเอสเอฃไเระเทศไทย
บริ'บทพเอ็นโปรด’กลิบ-1ร3ไร รค์ บริษัทพีเล็บโปรดักลินครสวรรค์
บริษ ัท ด.ศเยลเอชประเทศโ'.')1 บริษัทดีเคเอสเอซประเทศไทย

นิคุณส:.ซ้สิถู■ '.ฟ้องคฯ!!ถ้ ไนน'นอ-,-กาเหง:--เะสง!ภายในวงเงินง’ ')ง! 8 'ณ

(นางสา';พีม พํพ รร® ป้บโพธ)
ผู้อ■ ■ 'นวย?ย'.1วเพยาบาลวัตโบสถ์

แนบ 1?ใ-,- I
แบบ?รุบ่ผลการดีาเนินกาาวัสชอจัสจ้างในรอบฟ้อม พฤสจ้กายน พ.ศ. 2562
ชิอหบ.,ย เ■ ไน'ส่งงพยาบาลวัดไน!ฬ จ้งฬด'สิษญ่เลส
วันชิ 30 ฟ้อน พฤศ?ทาซน พ.*. 2562 (1)
1-' 1'ใ:,-'

- •.ชิจ้อิรึ้&หริ}] ไงเ■ ะ!!ชิจํ{ดี;' .บย
วัสจำ! โ'!’!'}
จ้าง
3
ๆๆ

'4.00000

ยา

3
4

2

รไสากลาง
(บาห)

วิชิ4อหริอจ้าง

รน;ชอยู่เสน}ไร เสา]*ส.':ไาส 'ทเสน*:1

ยู่ไ'-ไ''เก'!ไกัสฟ้อกและราสาชิตกลงชฟทวัอจ้าง

เทตุง,สห''/เสิชก ,91ฃลรุบ

เสรทและรินชิ*!ยงสัเ1เๅเ'หิริช
จ้อตก'ลงไนสเวชจหไอ'จิ'!:

5

6

7

8

9

10

4.000.00 เฉพ"!:;เจาะจง นางสา?}ยุวดี สงช่ยั}

นางสา';ยุวดี สํงช์ยัง

มิคุณสมมิตสรบ/ราสาดี''สุ?

ไ /แ /2562

11.526 19

■ 1.526.19 .ฉท 'ะ.จา?จา โร!พข''บาลพุท8ชินร'ช

โร!ทย''บ-ลพุทธชินราช

มิคุณสม'ยั®ดร!!/ร โคได' .นุ'

1/11/2562

ยา

2.357.14

2,357.14 เฉพาะเจาเจา '.รงพย-บาลทุ*.'!ธซนร-ช

ไรงพยาบาลพุทธชินราช

มิคุณสมา'ตคใบ/ราคาดี','.!?

1/11/2562

ยา

16.039 30

16,039.30 เฉพา::เจาะจ* โรงพยาบาลพุทอชินร','.

โรงทย •1บาสพุทธชินราช

มิคุณสมบัติศร'บ/ราคาดี-ลุค

1/11/2562

5

ยา

54,89! 00

54.891 00 เฉ’ท'!ะ เจาะV3 บริษัท ซลสิ6 ฟาร์ม ‘ากัด

ใ ริบ้า' ชิลลํค ฟาร์ม'! จำกัด

มิคุณสมไ')อิสรบ/ราด■ -ดี ชุด

1/11/2562

6
7

ยา

25.10000

25,10000 .จท'-ะเจาะจ! บริษัท โอสถ อินเสอริ แลบบยรเทอรส์จิ-กัด

บริษัท โ'*!สะ:อินเดอริแสบบ*): ทชรสจำ'‘ท่า

มิคุเบสมมิตด-ร่น/ร ไคๆดี 'สุด

เ / 11/2562

ยา

12.956 00

12,956,00 เฉพาะเจาะจง โร!ทยาบาลพุทธชินราช

โรงท:!-บาลพุทธชินราช

มิคุณสม!ไอิดงบ/ราคาดี:สุ?

1/11/2562

8

ยา

58.000 00

1/11/2562

9

ยา

'24,10000

มิคุณส!เบ้ดีครบ/ราคาดี'!ชุด
38.000.00 เฉท 'ะเจาะจ4 บริษัท เบอร์ลบฟาร์ม''ขดีตอล •'เฉ;-'!-’*'! จำกัด บริษัท เ: ฉร์สิบฟาร์มารุ(ตศ!งฺล อินดี'?ดรํ่ จำกัด
124.100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทวิแอบดีว กรุงเทพฯจ' '!,'* ;ดี"นกงาบใหญ่) บริษัทไแอบดีวิ ารุงเทพฯจำกัด(สำบกงานใหญ่) มิ'คุณสม!มิอิสรบ'/ราสาดี'1สุ'/.

10

ยา

25.205 ■ บ’!)

25.200.00 เฉท •ะเจาะจง บริษัท สหแท'ทยเภสัช จิ 'โ-

บริษัท สหแททษัษาดีชิ จำกัด

มิคุณสมษั?สร'. /■ ราสาดี"!'นุ

1/11/2562

ฑ

ขา

12

32 185.60 เฉทาะ เจาะจง บริษัท เมดโลน จำกัด

บริษัท เมดไลบ์ จำกัด

มิคุณสม-มิอิสไ!.!/ร ".คาดี- สุค

1/11/2562

12

ยา

8 500.00

8.500.00 เฉพาะ:เจ''ะจง ทจก.โ!ญ'.ญฟาร์ม-ซ

หจ''กัญ 'ญฟาร์ม าชิ

มิคุณส*.:บดีสรบ/ร ไค ดี •สุ'.ฯ

1/11/2562

13

ยา

57300.00

57.500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเสิริน ฟาร์ม- จิ กัด

บริษัท โมฟ้ริน ทาริมา จำกัด

!ง

ยา

11.100.00

11.10003 เฉท เะเจ เะจง บริษัท นิ? า ฟาร์ม'! อิน*อริ*.'. .รร,'** จำกัด

บริษัท บดี ฟาร์มา อินสอริงอเฬ่น จำกัด

มิคุณสมมิอิสรบ/ราสาตํ่ เสุ V

1/11/2562

15

ยา

-7,200 00

47.200.00 เฉพาะ.เจาะจง องดีการ๓ สัชกรรม

องดี' ใรเภสัชกรรม

มิคุณสมบ้ดีครบ/ราคาดี สุ?

1/1 ใ/2562

16

ยา

•6 034 00

28.0340-0 เฉท เะ.จาะจง ชงดีการ•นาสัชกรรม

องค์ก'.รม:สํชยร'รม

มิคุณสบบ้ดีครบ/ราสาดี สุ.'

1/11/2562

17

โ]',

1.395.00

51.895.00 เยห ะ•เจาะจง ไ ริษัท ชิลสิค ฟาร์มา จิ 'เก'.'

บริษัทชิ.'ดีด ฟาร์ม)จำกัด

มิคุณสมบดีสรบ/ราสาดี สุ.'

1/11/2562

1
2

13560

- -

1/11/2562

1/11/2562

16

2.14000

2.140.00 เธพ ะเ-: าะจา บริษัทสยามฟาร์ม'รุ!ดี. ชล'จิ กัด

บริษัท ส1 'นฟาร์ม-ชดค})ล จำกัด

มิคุณสมมิดีสร!]/ราคาดี สุ'..

1/11/2562

19

.299 20

บริษัท ใ•.•เดอริม ••ช! เชิบ จำกัด

มิคุณลมมิตครบ/ราสาดี' สุ:-

1/11/256?

4?ง

ะ'1 '0000

11.299.20 IVพาะเจาะจง ไ'ริษัท เก?ทเดอริมาย* ชิน จิ ะกัด
ะ:': ทไพ่V .ชิบทวัลโพ-?เท-. ■ 'ส่
47.900.00

บริษัท สิ'!•.ทาสโพสิเทรดส์ง จำกัด

มิคุเยสม!!}'’'!ร!!/ร เส 1ดี':สุ?

1/11/256?

(นำง!ก'}โ!ไ-.:":, ชุ'-!!.โฐ^
ไ#?1- * - โ.-''': " ;

(นางสาวฟ้มพพรรณ ปีนโพส์)
ผ้อ่านวยการโรงพยาบาล^คไนสถ์
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5 ร

โ.)ริห้ห่ ท โอ เห่/ 'อ.!ส์ (1979!จำกัด

ไ!คุเยสุ:เนติสรป*/ราคาสิ'าสุด

4/11/256?

7.20000 เยหา?เจาะ:จ’ง ไ)ริห้ท โปสิห่าริม จำกัด (สุำน้ก ฑปใหญ่)

ปไห้ง โป’สิห่' ร่ม จำกัด (ดำน้,!งา!!เห(ขู่;

ม่คฺเบสุมบิ®ครบ/ราคาสิ' ชุด

4/11/256:!

5,200.00 เยหาะ.งาะจง ปริห้ห่ โ®ส;! สิน๙*;*!เยา','.,,)ว-ร-;)วส์ จำกัเ*

ปริห้า’ใ ไอสก ?นเด;:.ร์ แลนปอรา!’อริสุ' จำกัด

มคุณ?มบิสิครบ/ร-!ค''ดำอุด'

4/11/256?

40X00.00 เยหาะเ•จ'(ะ;จง บรห้ท' เมสิก" แหค''ง ฟ้าศ!*

ปริห้า'! เมดก ง แหคกง จำกัด

มคุเบ?มบิดครบ/ราคาดำ?:ต

5/11/256?

20,000 00

20,000.00 เยพาะเจ"เยงง องค์การ๓ สั,ชกรรม

องค์การษง?'จกร--

มคุณ®เบ้ดิครบ/ราด งด''สุด

ร /น /2562

น''

15200.00

15.200.00 เยพาะ0011 จ-1 ปไห่ห หรอ'สุ ห่า'ใ*งา จำกัด

บไห้ท หรอ-ส ฟ ■ รม'! จำกัด

ม๊คุณสย่บิดครบ/ร่าค'เตำสุค

5/11/2562

54

ย''

33,000,00

33.00000 เฉพาะ;เจ'ง■ .จง หไห่ห หาง:าร์เแลบ (2517) จํ''เป้/.

ปริห้า'- พ-ดาริแล'ป (2517) จำกัด

มคุเบ?มบ้ดครบ/ร'■ คาสาชุด

ร/! 1/2562

55

7.815 00

ปริห้า'' โปสิห่า'!* จํ 'กัด (สำบิกงานโทญ่)

ม่คฺเ'ฝสุมบิตครบ/ราคาดํ่าสุด

5/11/2562

56

ยา
■ ซ่^

83,50000

83,500.00 เยหา?เจ,าะจง

.ไห้ห เใ..■ •ไ'ร่สินห่าริมๆจูด๊ส'ฟ้เ* •"น?';:-';''; จ-กัด

ใ/ริห้า’! เบอร์ลนหา•๒าจูติคอ? ลนกัสดรี้ จำกัด

มคุณสุมบิต๊ครบ/ราคาดํ่ไลุค

5/11/2562

57

ย'

19,110.00

-.9.110.00 .ยหา?เจา?จง ปริห้ใ เบอร์สินห่ารํมาจูติสอสุ อบส์ลดํรํ๋ จํ-กัล

ป,ร ิห ้า เปก'ร์สิไ.ห่าริม'''จู'ติสอล สินด้สดริ้ จำกัด

มคุผสมบิดิครบ/ราคาต'ชุด

ร /!1/2562

58

ยา

36.636 80

36.636.80 เยหาะเจา?จง ปไห้ห?'.สเอ?เอร; (ประเห่คใทย! จำกัด

บริษัทติเคเอสุเอ1,: (ประเทดไทย) จำกัด

คุณ?มบิดคาบ/ราคาดํ' ชุด

ร/: 1/2562

59

ยา

32.000.00:

32,000.00 เยหา?เจาะจง ' ไห้'/! เบอริสินห่าร์มาจู่ดคยล 'บด?®ร จำกัด

บริห้ใ เมอริ!'■ ใ/.ง!!ริมาจูลคอล ยํ้นดํส่ดรึ้ จำ/..

มคุณ?มบ้สิครบ/ราค'เด'ไ ชุด

5/11/2562

60

ยา

62.00000;

62,0*30.00 เยหา?เจาะจง ง..ไห้' เบอร์สินห่า'รมาจูตคอล อนห้ลตรํ่ จำกัด

บไห้ง เน©ร่สินห่าร์มอุ่จูติดอส สินดัสตรี้ จำกัด

มคุณ?มบิตครบ/ราคาดำอุด

ร /น /2562

61

ยา

40.400 00

40,400.00 เยห่าะเจา?จง 1ไ'ห้า' ไมเด0ร์บแมบ ฟ้ากัง

บ'ริห้ท โรแดอร์นแมน จำกัด

มคุณ?มบิตครบ/ราคาส''ชุด

ร/] 1/2562

62

ยา

37.040 00

37.040.00 เยหา?เจาะจง {ไงค์คริ1 เก.สุ่ชกรรม

องค์การน!สัซฺกรรม

ม่คฺณสุมบัดครบ/ราคาด'!ชุด

6/11/2562

63

ย่า

25,700 00

25.700 00 เยหา?เจาะจง องค์การนากัน)')รม

องค์ก!รน!?โขกรร;.

มคุณ?มบิสิครบ/ราคาตาอุด

6/11/2562

64

ย"!

4.000.00

ห้างหุ้นส่ ;'นฟ้ากัก จํโอเอล ห่าริมา

ม่คุณสุมบิตครบ/ราคาตาสุด

6/11/2562

65

&า

37.400.00

ปริห้า เอลพี.อสุ เมติค อ? จำกัด

ม๊คุณสุมบ้ดครบ/ราคาตํ่าสฺด

6/11/2562

66

เ

1,213.38

1.213.38 .ยหา?เจาะจง โรงหย่าน':เ!พุพ;ไใ!!.รา'!:

ไรงห?เาป'''.-'-หุน;;?นราข

มคุณสุมบิตครบ/ราคาด"!สุ'?

7/1 1/2562

67

ย'

5.082.50

5.082.50 .อห"!:;เร้า?จง ร;ไห้ห ลยามห่ารํม•ทุ;ติคอล จ้ากัด

ป'ริห้ห่ สุ?/"มหาร่ม าจูพีคอ? จำกัด

ปคุ!.บ?มบิติสรบ/ราคาตาอุด

7/11/2562

68

ย'

13,750.00

13.750.00 .ยหา?เจา?จง บไห้-ใ ไป.' 4(สิสุ จำกัด

ปริ'ห้ท ไ,,ไอวาลิ? จำกัด

มคุ;'บ?มบิดครบ/ราคาดำชุ.?

7/11/2562

69

ย่า

4.200 00

4 200.00 เยหาะเจาะจง ป'ไห้ท '.ป/ห่าริม จำกัด (สำห้!งานใหญ่)

บ'ไห้' โปลิฟ งร่ม จำกัด (สำบิกงานใหญ่)

มคุณ ?มบิติครป/ราคาตาชุด

7/11/2562

70

ยา

10.63680

10,636.80 เอพา?เจาะจง โรงพยาปาล'.ใ'/?:จนร'ห)

โรงหปาใ สุ่หุใ"1•ขันร'พ!

มคุณ?นบิตครบ/ราคาตำสุด

.ร/'1.1/2562

71

ย่า

441,62

441 62 เยหา?เจาะจง ไรงหยาปาก พุ'/!'ก็ง'นร เข

[รงห?!ท!-ลหุทก?นราช

มคุณ ?มบิตครบ/ราคาตำชุ;'

14/11/2562

72

ย''

560 00

560 00 เยพา?.เจา?จง โรงพยา'!. 1สุ.ใ-. Vนราข

เรงหก'ใ. 'ลหุห;เขนราซ

มคุณสุมบิดครป/ราคาดำชุ;’

14/11/2562

V

9.000.00

นริห้ท ทิ แมน หาริมา จำกัด

ม่คุณ ?มบิสิสรป/ราสาส''ช ุ;'

14/11/2562

ย'

6,31300

นริ'ห้ท เกร๊ห่เดอริมายบาขบ จ-กำ:.

11คุณสุมบิตสรบ/ร■ เคาตำชุะ’'

14/11/2562

48

น'

22980.00

45

น'

7.200.00

50

น'!

5.200.00

51

'โ'สุคุย'งสุขกไ ไม

40.000.00

52

ยา

53

73
7ป๋

22.98000 เย'V)าะเจาะ9-1 ’ .''ริบท ท 1® เค*ไสอลส์ !'979: -;- กัด

7.815.00 เยพาะเจวย.จง ปไห้V โปสุห่าริม จำกัด(สำนั' '."นใหเป

4.00000 เยพา?เจาะจง ห้า:หุ้น?'',)นจำกัด จ๊โอเอสุ, ฟาร์มา
37.400 00 เยหา?.จา?จง นไห้ห เอ;■ •หเอด น:?คอล จำกัด

9.000 00 เฉพาะเจาะจง ปริห้ห่ ห็.แม - ห 'ร่ม ' จำกัด
6.31300 เยพา?เจ 1?จง บไห้ท น'ไห่.;. - '-. ง!ไ!"!?นฟ้ งกัด

& า ง ! 1ท ว ก า น ค ม I ลฺฯ•ไนVไ?

ฟุ^ กร^านาญ การพเศ•ษ

^ น า ง ส า ว ฟ ้^ พ ร ร ณ {)บ ^
ฝ ัอ ่า น ว ย ก า ร โ ร :V .ย า บ า ล ^

บ ส (1-

75

อ':เ

5,625.00

76

ย!

10.700.00

77

ยา

78

อา

20.000.00
7.100.00

19

ยา

3.600,00

80

ยๆ

1*5.552.00

81

ว?คุ;ภสัจกรรม

I

ส''นกงานคณ::การ'มการอ'าท่า'ร;เสะ::

มีคุณสมย์ตครน/ง่าศ น ิ’ ลุ*

14/11/2562

10.700.00 เ** น;จาะ.ไง •ง./รำ?V แทผเล่ม เคลฬ*:■ ใ ๖ จ?ท๗ จำ(ไค

■ .รพท ฟ้ฬแจนิม;ทน;?อริ ไ?จิ?!ตัโนิ จำ(ไค

มีคุ;!.สนนํตครน/'รา?-:นิ'ลุ.'

14/11/2562

20.000.00 .งV1'ะ.!.จา:.จง นรนัห ลหแพทย์;ภส้'จิ นิ'

ฯรพ; .ไ•งแพทย์๓ สัจ จำ'ทุค

มีคุณ.สมง ตครน/ร 'ท'นิ !ลุ?

14/11/256?

7.100.00 ;อผาะ;'งๆเมจ!? บริพัทสทแพทย์;น?- จิ "'ท

นริ ง'ท สหแพทย์นาสัทฺ จำ?ไ'?:

มีคุณ?มษั®ค รน/';"ค''นิ':ลุ®

14/11/2562

3.600.00 ;อทา!!;จา*:จง น่ริษ1/)แอฅแส'นสิ-’. นิ ';สัคอ?จำทํท่

- ‘น 5ิ ท -.;ฝ็?,เสนต๊ค ฟาร์มาชุสัคอเไ นิ;นิ

มีคุยโ?มน*ครน/ราค'•คำลุ®

-.*ม':!,-2562

มีคุณสมน้®(ไรน/ราคานิ!ลุ®

137น /2562

มิคุณสมน้®ครน/ร 'ค"นิ ชุ*

28/11/2562

5,625.00 IVV'(รย;V'''ะ:จง นิ"เน้■ กง')นย;อ*.:'■ •.‘ง่า5';- ' 1’ !หาร',เส?อ’

-.4,552.00 เอ*เาะ!จาไ:-งง น'V(ไท สิทแ๗ !แ^;'น.?อริ โลฬํตํกส์ จำก้ท

770

770 ๓ทาะ;.' .• จง บริษัท ;ชนทํ ท?? 2010 จํ "ท

นิ•ไท นิ'.':!../นิ:!. เทล;เ!อริเ โ? จ?นิ",ล่ จิ!?นิ,
นริษัห Vซนทํ พลัส 2010 จำ!ไ?:

7 ^

■ 5'

(นางสาวพํมฟพรรณ ป้นโพธึ)๋

{นาง?เาวกาาฟ้*! 1 เ ^ ;
ซานาญการ^.^
ฯ 41— 11III— 1ฒป 1เ11118 ฒ 1ฒ:1เจ น ิ' ฒ ฒ ฒ ฒ ฒ ฒ เแ ฒ 0 โ

มัอ่"นวฃการโรงพยาบาลวัดโใ 'ฒ ฮ ฒ ฒ ฒ ฒ ฒ !

แบบ สขร. 1
แบบลรุป ผลการดำเน่บ การจัด ซื้อ จัด จ้า งในรอบเสิอ บ พฤศจิก ายน พ.ค. 25 62
ขี่อ หน่ว ยงาน ทับ ดกรรบ โรงพยาบาลวัด ใบลถ์ วังหวัด พษณโลก
สัาด้บ
ขี่

1

งานขี่ว ัด ซื้อ หรอวัาง

วงเงิน ขี่จ ัด ซื้อ
ราดากลาง
หรอวัด จ้า ง (บาท: (บาท) ต่อหน่วย

จ้า งเหมาทำฟ้น เทีย ม

38,085.00

38,085.00

วัน ขี.่ ....... ........เดือ น.............................พ.ศ. 2562 (1)
ผู้ไ ด!'บการคัด เสือ กและ
วธีซ ื้อหรือ จ้าง รายขี่อ ผู้เสนอราคาและราดา
ราดาขี่ต กลงซือ้ หรือ จ้า ง
ขี่เสนอ
เฉพาะเจาะจง

ลงขี!่ !:'.
.ผู้รายงาบ
(นางลาวศรินลาวัณย์สบบูรณํวนั ทรํ)
ทนตแพทย์ข ้า นาญการ

&1.!!ฒ ผ!

ฒ ฒ ฒ ฒ แ ฒ เ&

บริษ ัท เอกขา ขีแ ลม จากัด
เสนอราคา 38.085 บาท

บริษ ัท เอก1ข า ขแลบ จำกัด
ราคา 38,085 บาท

เหตุผ ลขี่ค ัด เสือ กโดยสรุป

มคุณ สมบํด ิถ ูก ต้อ งครบถ้ว น
เสนอราคาเหมาะสมภายใบ
วงเงิน งบประมาณ

เลขขี่แ ละวัน ขี่ข อง
สัญ ญาหรือ จ้อ ดกลงใน
การซื้อ หรือ จ้าง
เลขขี่ส ัญ ญา 383 ลงวัน ขี่
25 พ.ย. 62

ลงขือ่ ..± 3?โ..ไ...........................
(บางสาวพิมพํพรรณ ใๆนโพธ)
ผูอ้ ำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสเา
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0 นิ)*#™™®™•อ*บ..1 0* 1 นิ'*ฟ้.ซินุ่#.บ่ก1*5ฑา0น2562
*๗ !!-*!14-1120
0 นิ-®ว* แซิวขนุรแยย .น -. 1 นิ® ว่าว#*. •นุก.4) 2562
16 นุ.,นุ!:วา*ว, 2019.09 40 58/นิฟ ้
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านเว็บไซตของหน่วยงานในราขการบริหารส่วนภูมภิ าค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณลุฃ
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงลาธารณสุข
เรือ่ ง แนวทางการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาบ พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมภิ าค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ซืล่ 1หน่วยงาน โรงพยาบาลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
วัน/เดิอน/ปี # ^ ..พฤศจํกายน ๒๕๖๒................................................................................................
หัวข้อ ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แบบ สฃร.๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ในเว็บไซต์ โรงพยาบาลวัดโบสถ์
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหริอเอกสารแนบ)
โรงพยาบาลวัดโบสถ์ประกาศเผยแพร่แบบ สขร.๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว และใต้เข้า
ร่วมการด0าเนันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเน่นงานของหน่วยงานภาครัฐ ( เ ก * 9 กป
7โยกรเวลโ6ก /\ร ร 6 5 5 ๓ 6 ก* ะ 17/0 โดยตามแนวทางปฏิบดืกำหนดให้มกิ ารประขาสัมพันธ์ เผยแพร่แบบ สขร.๑
ตามเอกสารทีแ่ นบ
นก!* ภายนอก:
หมายเหตุ:

ผูอ้ นุมตั รับรอง

ผูร้ ับผิดขอบการให้ขอ้ มูล
จ.ส.อ.

(นางสาวพิมพ์พรรณ ปีน'โพ'ธ)๋ึ
ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์
วันที่
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

(นพศูรย์ เหลือแย้ม)

ผูร้ บั ผิดขอบการน่าข้อมูลขีน้ เผยแพร
^ ฬ&

3*0แ&ๆๆ0

^ (^ ^ )0 ^

)

4 © น ่^ 01(ห จ -

.เดิ
.ฟออ้ น.น .....^^.?.1^ . ...... พ.ศ. .“ ข ๖
้ .'*

บัน ทึก ข้อ ความ
ส่ว นราชการ โรงพยาบาลวัดโบสถ์ กลุม่ งานบริหารทัว่ ไป โทร. ๐**-๓๖๑๐๗๙ โทรสาร ๐*๕-๒๙®๗๒๗
ที พล ๐๖๓๒.๓๐๑/พิเศษ
วัน ที ^ พฤศจิกายน ๒*๖๒
เรือ ง ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แบบ สขร.๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒*๖๒ ในเว็บไซต์โรงพยาบาลวัดโบสถ์
เรียบ ผูอ้ ำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์
ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราซการ เรือ่ ง กำหนดไห้ข้อมูลข่าวสารเกยวกับ
ผลการพิจารณาการจัดซึอ๋ จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเน้นข้อมูลข่าวสารทีต่ อ้ งจัดไวั!ห้ประขาขนตรวจดูได้ตาม
มาตรา ๙ (๘) แห่งพระราขบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราขการ พ.ศ.๒*๔๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒** ๙ และ
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการตำ.บนงานของหน่วยงานภาค รัฐ
1) ๒*จร
ก0าหนดให้มการเปดเผยข้อมูลในการจัดขอจัดจ้างของหนวยงาน โดยมีวตั ชุประสงคเพื่อทำให้โกิดระบบในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ยึดแนวทางตามหลกธรรมาภิบาล ด้วยความสุจริตโปร่งใส ตรวจสอบได้ นัน้
งานพัสดุจงิ ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แบบ สขร.๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒*๖๒ ในเว็บไซต์
โรงพยาบาลวัดโบสถ์ เพือ่ ประซาส้มพันธไห้ข้าราซการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในหน่วยงาน และผูม้ สี ว่ นได้สว่ น
เสียภายนอก ผูร้ ับบริการ และประขาขนทัว่ ไปรับทราบข้อมูลในการจัดซือ้ จัดจ้างของหน่วยงาน เพือ่ ความโปร่งใส
ในการดำเนินงานแต่ละขัน้ ตอน
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา
จ.ส.อ.
ไ ^^
(นพศรยึ เหลือแย้ม)
เจ้าพนักงาบพัสดุชำนาญงาน
(นายพนม พรหมเมศริ)
นักจัดการงานทัว่ ไปปฏิบตั กิ าร

อนุมตั ิ
(นางสาวพิมพ์พรรณ ป่นโพธ)
ผูอ้ ำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์

แบบ สVร. ๑
แบบสรุป ผลการด0าเน นการจัด ซื้อ จัด จ้า งใบ รอบ เดือ น ตุล าคม พ.ศ. ๒๔๖๒
ซื้อ หน่ว ยง-น กลุ่ม งาบบริห ารทั่ว โป โรงพย บาลวัด โบสถ์ จังหวัด พัน ณโลก
วับ ที่ ๑-๓® เดือ น ตุล าคม พ.ค. ๒๕๖๒
งาบที่จ ัด ซื้อ หรอจ้าง

ลาสับที่

วงแบที่จ ัด ซื้อ หวอ
จัด จ้า ง (บาท)

วิธ ีซ ื้อ หริอ จ้าง

รายขอผัเลนอราคาและราคาที่
เลนอ

ผูเต้ร ้บ ก"รคัด เลือ (ไและราคาที่ต โลงซื้อ หรีอ จ้า ง

เหตุผลที่ส ัดเลอ(าโดอสรุป

เลขที่แ ละวัน ทิช อง
สัญ ญาหรือ ข้อ ดกลง
ในการซื้อ หรือ จ้าง
๑ ตค.๖๒

๑

ว.บริโภค

1,502.00 เอพาะเจาะจง

นางพัช รี มั่น ทอง

บางพัช ร มั่น หอง

บิคุเ•.^มน้ต้เ!กต้องครนถัวนเสนอ-:าสาเฉ;,.'ลมภายใV;งเงิบงนโ)ระมาณ

๒

ว.บริโภค

1,372.00 เฉพาะเจาะจง

นางพ้ข ริ มัน ทอง

บางพัช ริ มั่น ทอง

ม. 1111สร; ๒[กฟ้องคพ.(ถัวบเ{(นอร-'ภโเV?!ใะลใเภ

๓

ว.บริโภค

1,5 5 7 0 0 เฉพาะเจาะจง

บางพ้ข ริ มั่น ทอง

บางพ้ข ริ มั่น ทอง

ใ;คุเนลม

ว.บริโภค

220,00 เฉพาะเจา!!จง

ร้า นอรุณ

ร้า นอรุณ

มคฺเนสใ เ^กส้องครนถัวใ!เสนอรา* II

๕

ว.บริโภค

300.00 เอพาะเจาะจง

ร้า บอรุณ

ร้า นอรุณ

ะ:คุเ:ไ.?.มงสิ ไต้!:

๖

ว.บริโภค

1,605.00 เฉพาะเจาะจง

นางพไ]'’ มัน ทอง

นางพ้น•ริ มั่น ทอง

น็ภุ!.1สมบ้ต้ดูกส้องศรบถัวใ*เสนอร 1*-••เพ!-®{เม!โ ©ไใ!ว๙*บงบใ)ระมาณ

๔

เ/!1

ว.ใ]ริโภค

1,665.00 เฉพาะเจาะจง

นๆงพร ไ มั่น ทอง

นางพ้น ริ มัน ทอง

ใมัเวส*๙[ศถูกต้องศรนถัวบเสน-อ'!โ.Vเมา®ละ!;-:'■เย'ใบ'วง.ง่นงบ!]ระม'ณ

๕ ฅค.๖๒

0

ว.บริโภค

1,385.00 เฉพ ใ®เจาะจง

นางพ้ฯ รี มั่น หอง

นางพัช ร ี มั่น ทอง

!ว:วะ!ใ!บ้งิใเกต่อง?!รนถัวบเสน•.'ร!' โ1!ม©ลมภายใบวง.*นงบใ)ระม'©!

๖

ตค.๖๒

(1'

ว.บริโภค

1.857.00 เฉพาะเจาะจง

นาง พ ้น ริ มัน ทอง

บางพัช ร ิ มั่น ทอง

^ ณ?!มน้ค๊^ต่'องตรโ(ถัว!!เสน-*;-.

'•'ใ'าะสมภายใบวง;ง่นงฟ'ระมา(I!

๗

ดค.๖๒

610

ว.บริโภค

1.857.00 เฉพาะเจาะจง

นางพ้น ร ิ

หอง

นางพัช ร ิ มัน ทอง

บิ* .1ส*!บิใ!ถูกต้องลรนถัวนเลน: - ‘

ในว*เงิน?โ)ประม''เณ

๘

ดค.๖๒

-?.๑

ว.บริโภค

1.725.00 เฉพาะเจาะจง

นาง พ ้น ริ มั่น ทอง

บางพ้น ร ิ มัน ทอง

-' '•••.น-•โ**'โ'โต้ถู'เต้นงศ-รนถัวนเสน:

4?-

ต ค .๖ ๒

61©

ว.บ'ริโภค

1,322.00 เฉพาะเจาะจง

นางพ้น ริ มัน ทอง

บางพ้ช ริ มั่น ทอง

' ‘ ,1!ส*!บิ*ถูกต้อ;ศร-ชถัวบเสใ !; . 1 ..โ!'. ะ,-!นก ไย'1 น!*นนง'นโ],ระมา?!!

6:0 ตค.๖๒

6101

ว.บริโภค

1,567.00 เฉพาะเจาะจง

นางพ้น ริ มัน ทอง

นางพัช " มั่น ทอง

ร ;นลนบิ?!ถูกต้&ง่พรไ!ถัาม่เลน..ร :' 1-.'. ะ.ส!.. '!เใน'วงเ'ง่ใ!ในประเาณ

*-,161 ตค ๖๒

6-๔

วนริโ ภค

1,905.00 เฉพ ใะเจาะจง

นางพับ1ริ มัน ทอง

น'(งพัช ริ มัน ทอง

'..น;!ฆบิศิถูกต้อ*คท.!ถัวบเลน... - 1.'.

๑๒ ตค.๖๒

61๔

ว.บริโภค

31000

เอพน!เจาะจง

ร้า นอรุณ

ร้า นอรุณ

61๖

ว บ,ริโภค

1 ,8 )2 0 0

เฉพาะเจาะจง

นางพัน'.'

V.า?

] ริโภค

1.3 2 7 0 0 เอพาะเจาะจง

จ.โ, .ล่.

ม ัน

บ้?

๒ ตค.๖๒

ายโนา'*เงบ•111ชพุ!มาณ

ม ั^ กฬ้งศรฬวนเแม®ร -

.ง

๔*1. สณฑยไนวง!.งบ■เน ระมาณ

๓ ดค.๖๒

'.■ •ม'!;:ลมภาข'ณ;'๙*บง’นงระมาล!

๓ ตค.๖๒

®

{แ งครนถ้วนเสนถ-;-:*โ.โ*!

1

1 '-

โ]

๔ ตค.๖๒

•ะ?.ม!-'โซ'.•นวงเงิบ*!.!โ)ระมา?.,

จ! •ะ ลมภาย

.••'น'?.สม!" •(.โน!)เงิน.:'1\.ระมาก!

.โสม!'

•(ใใ!'!!เงิน งบใ)วะมาณ

. -ฯ:เฬมโ?ต้ถูกต้อง*รบถัวมเสนอ' ' 1.'; -เะล!น!'โยไนวงเง่นงใ!แระม'*1!

6

ตค.๖๒

:๒ ค ค .๖ ๒

.นทอง

นางพัช ริ มั่น ทอง

1;วส!(บิ?1011ต้องควโ(ถัวบเส'.ม; . .โ';.าะสม/•ไผในว*เฒงใ;ใ)ระยา®

๑๓

ตค. ๖ ๒

นางพ-.''' มัน•ทอง

ไภงพ้“•ริ มั่น ทอง

■ ร.;..ส*บิ?ถูกต้องภรนถั'ภ;เสน.- . ส ไะสม!'.-!ยใ'น;;เงิน*ใเใ.เระม'!เน

๑๔

ต ค .๖ ๒

11^-—
: นพครถ์ เห"'บ?'.ม }

(บ า'โ^'.เพัม พัพ รวณ ไ':นโพที่)

เจ ้' พน้ภงานพัลเ•ช '1. กุ.ง"น

ะ'.- '’• นา'(การโรงพยาน1,-วัฬไ,บลถ์

‘■ •โ;แตฒ)08!^'ไ*เฒฒเ11811— 88?--

® ฒ 1ฒ ฒ ฒ ฒ ฒ '

แบบ ส‘ข '. ๑
แบบลรุป ผลการคำเน ๊บ การจัด ซื้อ จัด จ้า งใบรอบเดอน ตุล าคม พ .ศ. ๒๙๖๒
ซื่อ หน่ว ยงาบ กลุ่ม งานบรหารทั่ว ไป โรงหย !บ'1ลวัดโบสถ์ จังหวัดพับ*นุโลก
วับ ที่ ๑ ๓๑ เตอบ ตุล าคน พ ? . ๒๙๖๒
สำตับ'ที่

งาบที่จ ัด ซื้อ หรอจ้า ง

วงเงบทจัด ซื้อ หริอ
จัด จ้า ง (บาท)

วิธ ซี ื้อ หริอ จ้า ง

รายขื่อ ผุ้เสนอราคาและราคา ที่
เลนอ

ผูโ ดัร ั! การสัด เลือ กและราคาที่ต ก
ลงซื้อ หรือ จ้า ง

เหตุผ ลทิค ัด เสิอ กโดยสรุป

โลิช ิท ๊และวัน ิท ขิ ิอ ิงิ
สัญ ญาหริอ ข้อ ตกลง

๑๘

ว.แก็ล เซื้อ เพลืง ดค.62

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้า บโชคชัย พาบ๊ช

ราบโชคชัย พานช

มกุพสมบิพถูกสิองภรบพ้ณลนอราคาเหมาะ?!.!ภาฟ้นวงเงิน*๗ ระมาพ

๑ ๖ ต ค .๖๒

๑®;

ว.บริโภค

1,550.00 เฉพาะ•เจาะจง

บางพัช ริ มั่น ทอง

บางพัช ริ มั่น ทอง

ม๊กุนเสม'ขคถูแสิอง*•'รบพ้นเลนอราคาเหม เะลมภาบในวงเงินงบประ!)าพ

๑๕ ต ค .๖๒

๒๐

ว.บริโภค

1,680.00 เฉพาะ:เจาะจง

น''.งพัชริ มั่น ทอง

บางพัช ริ มั่น ทอง

นิกุพสมบ้คิถูกสิยง/•รบพ้นเสน{เราพาเหง:IX:(เมภาย'โน.งเงินงบปร®มาณ

๑ ๖ ต ค .๖๒

๒๑

ว.บริโภค

1,670.00 เฉพาะเจาะจง

บางพัช ริ มั่น ทอง

บางพัช ริ มั่น ทอง

นิคุผลมบ้ค๊ถูกสิองครบพ้นเลนอร'เคาเหา.:นะสมภาอไนวงเงินงบประมาพ

๑ เ,1 ตค.๖๒

๒๒

ว.บริโภค

1,857.00 เฉพาะเจ•'•ะจง

บางพัช ริ มั่น ทอง

นางพัช ริ มั่น ทอง

มืกุณสมบิ?นุ;กต้องสรบพ้นเลน'วราคาเหมาะส:;ภ เยไนวงเงินงบประมาผ

๑๘ ตค.๖๒

๒๓

ว.บริโภค

1,032.00 เฉพาะเจาะจง

น'งพัช ริ มั่น ทอง

บางพัช ริ มั่น ทอง

',๒ณสมบิคิถูกต้ยิงครบพ้นษ!บอราค นห!. ะ*น:.'' เยไนวงเงินงบประมาณ

๑๘ ตค.๖๒

๒๔

ว.บริโภค

1,539.00 เฉพาะเจาะจง

นางพัช ริ มั่น ทอง

นาง'พัช'ริ มั่น ทอง

มๆ๓ลมบ้ลิถูกต้ยิง*■ รบ:)วนษ)บอร I*•แหน ะ'.?เมกไยในวงเงินงบไ)ระบาก.

๒๐ ต ค .๖๒

ป ี๕

ว.บริโภค

1,192.00 เฉพาะเจาะจง

นางพัช รี มั่น ทอง

นางพัช ริ มั่น ทอง

นิพุณ*!มเว้!ลิถูกค!. V.รบถ้วนเสนอร'ไ''แหว.'‘.ะ.ไม,'':-'!วใบ'ร•'แง่น-!*.ประมาเน

๒๑ ตค .๖๒

©๖

ค่าจ้า งทำดะแกรงล้า งแผล

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

น'ยกบกคัก ตึ๋ วับ รัก ชาด

บาโ."นกคัก ด วับ รัก ชาติ

นิกุผสมบิลิถูแต้, าภรนพ้นเลนอราคา)หน)ะส!)ภา!)ในวงเงิน*นประมาณ

๒๑ ต ค .๖๒

๒๗

ว.บริโภค

1,415.00 เฉพาะเจาะ จง

นางพัช รี มั่น ทอง

บางพัช ร มั่น ทอง

มๆณลมบิลิถูกสิ; เสร'นพ้นเลนอราคา)-.น:■ เะลมภายไนวงเงินงบปร*!มาณ'

๒๒ ตค .๖๒

'า๘

ว.บริโภค

350.00 เอพาะเจาะจง

ร้า นอรุฌ

ร้า บอรุก .

นิสุนเลมบิ*ถู!)สิ*'* รนพ้นเสนอร * ไ.หะ. เะลนภา!)ในวงเงิน*บประม 'พ

๒๒ ต ค .๖๒

๒®,-

ว.บริโภค

ใ,450.00 เฉพาะเจาะจง

นางพัช ริ มั่น ทอง

บางพัช ริ มั่น ทอง

นิกุ๓ลมบิลิถูกสิ*:๙!ร'เพ้บเสนอร .*-".ห: ะ;,. .* เบไบเงเงินงนประมาพ

๒๓ ตค ๖๒

๓๐

ว.ไฟที่

4,530.00 .ฃพาะเจาะจง

พัษเนุโลก แมทบอกซ่

พับ เนุโลก .เมทบอกช

นิกุฒ11เบ้ลิถู*;ต้- ๙.รนพ้นเลนอร' * แบ: าะหฺนภายในวงเงินงบประว. เพ

๒ ตค .๖๒

๓๑

ค่า จ้า ภ.!''ที่า !'เประข’ สัมพันธ์

2.860 00 .นพ■ เะเจ ะจง

บาย'จัก รกตุ* ! บุญ เอีย น

บ าย จัก รก ฤต บุญ เอี่ย ม

นิกุผลมบิลิถูกสิ* ง*•••ร'•.เส)นเสนอร- * แหม'(ะ-สมเ เฟ้นวงเงินงา)ประนาผ

๒ ตค.๖๒

๓๒

คำจ้า ง ที่ '■ "ทยประข่าสัม พัน ธ์

4,460.00 เฉพาะเจาะ.'จง

บายจัก รกฤต บุญเอ?. ม

น ายจัก รก ฤต บุญ เอี่ย ม

นิกุพสมบิลิถู!-ค่* งครบพ้นเสนอรา'* .ห: เะสนภ'เยในวงเงินงา)ประบาพ

๗ ต ค . ๖๒

๓๓

ค่า จ้า ง •{'อ; 3.การเ.พทย

3 .9 59.00 เฉพาะ*จาะจง

บ.ดอกเตอร์ คาสิเบรชับ จก

บ.*'-.:กเตอร์ ค"!ล ิเบร'ชน จก

"กุผสมน้ลิถู1'สิ, 1ง*!'ภ:ส่วนเสนะ'ร'*, ■ ห'. - ะ.') ก'น)'.น';งเงินงบประ! เพ

๗ •เค .๖®

เ^ไงี’

ว.ก่อ ล'; •ง

? ,800 00

เฉพาะเจา:•ง ง

ร้าน ล จัน ทร์ท รัพ ''

ร้า น ล จัน ทร์ท ร้พ ถ์

'กุน)สนบิ*ถู!-ต้ม:,' มพ้นเสน*'•ร'*, • -. ะ., •..ภายอ-ไ:เงินงบประ) !'พ

๗ ต ค. ๖.*;

๓๔

ค่า 6ค ฺ' , กก.62

1 ,1 2 3 .5 0

เฉพาะเจาะจง

บ เจ้ก ช์เซ้บ สํ อบฟ่อ เมชัน เซอร์วิส บ.1-'ก''ที่,ชัน ล่ สิน ฟ่อ เม จั่น เซอร์วิส - &รุผสมบิลิถูภ"*.))*, ง'.พ้น เส(น.:'. *) เห!''ะสมภายโน-;งเงินงา..!!)ร*ว "ป้.

๗ ตค. ๖๒

จ.สอ

{11/1—--''
(บางล"วพัม พัพ รรก. ปบโพธ)
ผ่อ าบวนไารโรงพ!!-:. าลวัดโบสถ์

น /•ศ ร ย ํ. ห ล อ แ ย ้ม )

ที่ •.■ ■ .บ;-: บพัสดุซา่ บาญงๆบ

'V ■

ฒ ฒ ฒ !โ

—
—

—

ฒ

แบบ ล พ . ๑
แบบสรุป ผลการดัา เนบการจัด ซื้อ จัด จ้า งใบรอบเดอบ ตุล าคม พ .ศ. ๒๕'๖๒

ซอหน่วยงาน กลุม่ งานปริหารทัว่ ไป โรงพยาบาลจัดโบสถ์ จังหวดพษณเลก
จัน ท ี่ ๑ -๓ ®

งาบที่จ ้ด ซื้อ หริอ จ้า ง

สำดับที่

วงเงนที่จ ัด ซื้อ หริอ
จัด จ้า ง (บาท)

วิธ ีซ ื้อ หรือ จ้าง

เด อ บ ต ุล าค ม พ .ค . ๒ ๕โ!อ'เอ

รายซื้อ ผู้เสบอราคาและราคาที่
เสนอ

เหตุผ ลที่ด ัด เกอกโดยสรุป

เลข?(โเละวนทิช อง""
สญญาหรือ ขอตกลง

ใ.1ดแที่ค

ปิคุผค}ณิสิศก*®งครบแวนเลน0'ห''าเV๔ เยสม.'าา{เใน-.งเวษงนปรฅ.า-ม

๑ ๑ ตค.๖๒

3.200 0 0 เ49*0ะ1 ^ X 5 ^ สิ ร อบ'โบ'โบ,'รดักส์ สัพ พลาย

สิ ด อ๊บโบโปรดักส์ สัพ พลาย

2คุณ?มน้ด๊ยูก*8*พบฅ้นเสน3ใ- สาเหมาะส:นก•เยในวงเวนง๗ ร*!มา‘.ฝ

๒๔: ตค.๖๒

860.00 เฉพาะเจาะจง ด. สิ อบ'โน่โป'รดักส์ สัพ พลาย

สิ สิ อันโบไปรดักส์ สัพ พลาย

มคุผสมน^กฬังครบจัวนเลนธร'สาเหมาะ;ลมกายในวงเงินงนประมา-;น

๒๔ ตค.๖๒

๓๖

ค่าโทร•สัพท กย.62

3,092.30

๓๗

ว.งาบบ้านงานศรว

๓1๘ ว.งาบบ้านงาบครัว

เอพาะเจาะจง บ.สีแร่ไค

ผู้ไ ด้ร ัป การสัต เสิอ กและราคาที่ด ก
ลงซื้อ หริอ จ้า ง

๓๙

ว.บริโภค

1,320.00 เฉพาะเจาะจง นางพัช ริ มั่นทอง

บางพัช ริ มั่น ทอง

มิคุเษลมใ)ดิ^ง&งครนนานเลนบ. , •แหมงะลมก'เยในวงเงฆงนงๆ*;มาณ

๒๙ ตค.๖๒

๔0

ว.บริโภค

1,407.00 เฉพาะเจาะจง บางพัช ริ มั่น ทอง

บางพัช ริ บบ้ทอง

มี*ฯแเลมนัคิ2เ1ด้ผลรบถ์วนเสน.'.-. กาเหมาะสมก•เยในใงเในงบงระมา{น

๓ ๐ ตค.๖๒

๔®

ว.บริโภค

1,467.00 เฉพาะเจาะจง นางพัช ริ มั่น ทอง

นไงพัชรี มั่น ทอง

นคุผสฆฟ้*ดูกดั0 งเใร•นจัวนเสน®ร ลไกสมาะลมกายในวงเใบงบประมาณ

๓ ๐ ตค.๖๒

จ .ล ล .
I น พ ค ูร ย ํ

^ 7 พ'..;. .1 - ..เก5
4
(บางสาวพมพ่
ผูอ้ านวยการโรงพ:. 1 ■ .•ไน1.!,ลถ์

เห 1- '1แ ย ้ม )

เจ้ 'พนักงาบพัส ตุซ ์ บาญงาบ

™เ

๚ ฅ เฒ เฒ ■ ฒ ■ ฒ * ’

แบบ ลขร. 1

ลำดำ)ท กนทพิซอหริอจ้าง
-3

-2

1
2

3
ปี
5
6
8
9
10
11
^
13
ไ4
16
18
20
—วิ7 ~
2-1
26

ยา
ย''
ย'
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
0ๆ
อา
ยๆ
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ย'
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ย"!

หฟ้1ษฟ้จ้ด^อ
หรือจัดจ้า) (บาท)
ปี
2,712.85
61,65000
12000
54,500.00
15.000.00
110.500.00
5.500.00
3,750.00
8,56000
11.400.00
12,600.00
22,320 00
39.000.00'
•3,720.00
1.300.00
1.500.00'
12,000.00
8.000.00
6,291.00
1,450.00
7.050.00
1.500.00
1.600.00
18,000.00
5.100.69
1 7,600.00
3.900.00
18.720.00

5

ราคากลาง ■ ว่าซ*)หรือจ้าง
(บาท)
6
5
เฉพ'!ะเจาะจง
2,712.85
61,650.00 เซพาะเจาะจง
120.00 เบพาะ.จาะจง
54.50000 เอพาะเจาะจง
15,000.00 เยพาะเ.จาะจง
110,500.00 เยพ':-เจ(ะ:'-;ง
5,500.00' เอพ;ะเจาะจง
3,750.00 เฉพาะเจาะจง
8.560.00 เยพ'::เจไะจง
11,40000 เอพ'เะเจาะ-จง
12,600.00 เอพาะเจาะจง
22,320.00 เอพาะเจาะจง
39.000.00 เอพ ใะเจาะจง
3.720.00 เอพาะเจ 'ะจง
1,30000 เซพาะเจาะจง
1.500.00 เอพาะเจ เะจง
12.000.00 เฉพาะเจ 'ะจง
8.000.00 เอพ (ะเจ ะจง
6,291.00 เฉพาะ0 ะจง
1.450.00 เฉพาะเจ' ะจง
7,050.00 เอพ เ: เ - ะจง
1.500.00 เยพา::.. ะ.จง
1,600.00 เฉพะ. : 1
18.000.00 เอา'! ะเจ ะ"จง
5,100.69 เย พ ':.' ะ-ไง
17,600.00 เย พ ะ.. 'ะจง
3,900.00 เยพ ะเจ' 'ะจ-'ง
18.72000 เยพ นจ;:จาง

{นา*ศาวกาฬมา 81เ0ม)
๓ สัชกรชำบาญการ่ฟ็เศ#
ทำหน้าร์™™น้าเชำหน้า^

แบบลรุปผลการด่าเบันการพิซอจัดจ่าง(นรอบเดอบ ดุอาคม พ.ศ. 2562
ข็ยห'นวยงาน โร่งพยาบาลวิด(บลกํ จ้งพรัตพับถ,(ลก
วบท็ 31 เต็ฃ่น่ ตุลาคม พ ค. 2562 (1)
รายซอผู้เลนอา' คาและราคาทเสนอ

เลา]ไ!และ'ร้นบี'ไ)องสัญญา'หริอ
ผู้เด้รับการคัดเลิกกและราด''!บีดกลงซึ๋อหรือจ้'ง ลทดุผฬ่ด้ดเลิอกใดยสรุป
ข้อตกลงในการซึ้อหร่อจ้าง
ฐ
9
10
7
7 ตุลาคม' 2562
(รงพขาบ■ ลพุทธซินราซ
ม๊ดส่เสมนดํครบ/ราคาดำสุด
(รงพยาบาลพุทธซนราข
มีคุณลมบิตครบ/ร';คาด่าสุ?
10 ตุลาคม 2562
(รงพยาบาลบางกระทุ่ม
(ร)พยาบาลบางกระพุ่ม
15 ตุลาคม 2562
มีคุณลนบีตครบ/ร•'คาดำลุ?
(รงพยาบาลพุทธซิ-นร ไซ
(รงพยาบาลพุทธซนราช
บ'ร่า?ท ท (อ เคมีคอ?ลํ (1979) จ้'วิ?!
บริษัท ที 1อ เคมีคอ?ส่ (1979) จ้ากัด
มีคุณสนบัตครบ/ร''คาตำลุ!!
16 ตุลาคม 2562
มีคุณสมบ่โต่ครน/ร':คๆลาลุ!'1
16 ตุลาคม 2562
บร่า?ห ท ไอ เคมี? อ?? (1979) จิ0ก?!
บริษัท บี เอ เคมีคอ?ลิ (1979) จ่ากัด
มีคุณลม'ชิตค'รบ/ราคาดำลุ?
16 ตุลาคม 2562
บริษัท บี (ย เคมีคอ(แล 1:979) จากัด
บริษัท บี 10 เคมีคอ?ลิ (1979) จำวิด
16 ตุลาคม 2562
บริษัท ฬาร่มน่า จำกด
บริษัท ฟ"ร่มีน่า จำกัด
มิคุณสมษัดครบ/ราคาดาสุ?:
ม๊คุณสมบดคาน/ราคาดำลุ?
16 ‘ตุลาคม 2562
บริษัท บี แบ'น ฟาร์มา จำกัด
บร่า?ท ท.แมบ ฟาร่มา จ่าวิด
บริษัท พวิ;)? ฟาร์มา 'จำกัด
มีคุณสมบดดรบ/ราดาดํ 'ลุ?
16 ตุลาคม 2562
((ร่า?ท พรอ? ฟาร์มา จ่ากัด
16 ตุลาคม 2562
บริษัท พรอ? ฟาร์มา จำกัด
มีคุณส:)บีตครบ/ราคาดำลุ?
ซร่า?ท พรอ-ล ฟาร์มา จำกัด
ไ วิ'ไ?ห พรอ? ฟ าร์มา จำกัด
มีคุณลมไ'เดครบ/ราคาดำชุ?'
16 ตุลาคม 2562
บร่า?ท พรอ? ฟาร์มา จำกัด
16 ตุลา?'ม 2562
บร่า?'ท แอบ่คาร์ ฟาร์มาแล.ไ.! (ประเทสเหย) จ้ากัด บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย) จำกัด มีคุณลม'ไ!ติครบ/ราคาดำลุ?
มีคุณส:.เน่ต่ครบ/ราคาดำลุ?
16 ตุลาคม 2562
บร่า?ท พรอ? ฟาร์ม'! จำกัด
บริษัท พร')? ฟาร์ม'! จำกัด
16 ตุลาคม 2562
บริ
ษ
ท
ั
*
1
)
บี
ซ
'.)
จำกั
ด
มี
ค
ณ
ุ
ละ)บ่
?
ตครบ/ราคาด่
า
ลุ
ค
บริษัท ยูบิชิน จ้าวิ?
16 ตุลาคม 2562
บริษัท ๗นทรัล(พลิเท่ร?จ้แง จํ 'กัด
บริษัท เซนทรัลไพลิเทรดดัง จ้าวิด
มีคุณส:นร่เต้ครบ/ราดาด่าสุ?
16 ตุลาคม 2562
มีคุณสมไโต้ดรบ/ราดาดำลุ?
าเร่ษัท ฟาร์มาแสน?* (1982) จ้ากัด
บริษัท ฟาร่มาแลนด่( 1982)จ่ากัด
มีคุณสะวิบดครบ/ราคาด่าลุ?
16 ตุลาคม 2562
บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982)จ้ากัด
บริษัท พ !ร่ม'!แลน? (1982)จำกัด
16 ตุลาคม 2562
บริษัท ฟ เร่มาทอฟ จำกัด
มีคุณสมบีดครบ/ราดาดำลุ?
บริษัท ฟาร์ม'เออฟ จุ' วิ?'
มีคุณส:.’ไโต้?รไวิ/ราดาด่าลุ?
17 ตุลาคม 2562
บริษัท ฟาร์มาดกา จำกัด
บริษัท ฟาร์มาดิกา จ้ากัด
มีคุณสมบดครบ/ราคาดำลุ?
17 ตุลาคม 2562
หจก. แอ0 บี เอล แลบบอเรต®ร
หจก. แอล บี เอ? แลนบ&เวิดอริ
มีคุณส:.',;ลิ?รบ/ราคาดํ 'สุ?
17 ตุลาคม 2562
บริษัท มาลุ จ้ากัด
บริษัท มา? จํ"กัด
17 ตุลาคม 2562
มิคุณส:.บํต้ครบ/ราคาด่าสุ?
บริษัท ไ' บี ดรัก แลนอราทอริลํ (1969) จำกัด
บริษัท บี บี ดรก แลบ่อร ไทอร่สํ (1969) จำกัด
17 ตุลาคม 2562
บริษัท ที บี ดรัก เ . ลบอราหอริล่ (1969) จ้ากัด
มีคุณสม'.โต้?รบ/ราด'.ดำลุ?
บริษัท บี บี ครัก แลบอร'’ทอริล่ (1969) จำกัด
17 ตุลาคม 2562
'.เร่ษ ัท แอป?''ร์พ 'เร่ม 'แลฯ1บ'ระเทศเทย)จ''!?! บริษัท แอปด ร่ ฟาร์มาแลป (ประเทดไทย) จำกัด มิดณสะ.บิต?'รบ/ร 'คา?! )ลุ?
17 ตุลาคม 2562
บริษัท เอเริกซํ เทรดดิง จำกด (ลำนก)'ไน'(ทพุ!'
มิคุณล: บ่โต้?รน/ราคาด่าลุ?
บริษัท (ฝ็เริกซ่ เทรด?) จำ! ค (ลำนักงานเทญ)
17 ตุลาดม 2562
มีคุณล:. บตดรบ/'วิเคาดำลุ?
บริษัท พาตๆรํแลบ (2517) จำกัด
บร่ษัท พ'ไดารํแลบ (2517) จำกัด
17 ตุลาคม 2562
บริษัท ห้า)ซายย)ดร !เจิด? ว จำกัด
บริษัท ห้ ะ' VI .ตราเจิดดาว จำวิด
มิคุณส:.'ช้ต้ครบ/ราดาดำลุ?
17 ตุลาดม 2562
บริษัท ค?)ล))า เท รดดัง จ้ากัด
บริษัท คอละ) เท วิดดิง จำกัด
มีคฺณสมไโต้?'รบ/ราคาด่าสุ?
โไ!-!.

(นางสาวพม‘ทํห|รรฌ ()น

นวยการโ1ง , , ^ ^ ค ิโ ฟ

คำด'บV? งาฬ่จัดจี้อหริอจ้าง
29
30
31
32
๙า
34
33
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

ยา
ยา
ย่า
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ขา
ยา
ขา
ยา
ยา
ยา
ยา
ย่า
ยา
ยา
ยา
ยา
ขา
ยๆ
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา
ยา

วงเไบที่จัด#อ
Vรอจัดจ้า* (นาท)
10.00000
2.800.00
44.940.00
6.607.25
4.000.00
&.800.00
57.500.00
15.000.00
4,350.00
3.625.00
7.500.00
3.236.75
32.956.00
5.831.50
17.976.00
42,693.00
8.800.00
10,000.00
18,900.00
16,000.00
10.500.00
42.000.00
29.500.00
1.880.00
10,500.00
81,00000
6.000.00
45,000.00
9,500.00
90,000.00
26,050.00
46.000 00
5,46000

ราดากลา* วิธขื้อหริอจ้'เ?
(นาท)
10,000.00 เฉพาะเจ'ะจง
2.800.00 เอพาะเจาะจง
44,940.00 เอทาะเจาะจ*
6,607.25 เอพาะเจา::จง
4,000.00 เอทาะเจาะจง
8,800.00 เอพาะเจาะจง
57.500.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เอ?,(าะเจาะจง
4,350.00 เฉพาะเจาะจง
3.625.00 เฉ?,,าะเจาะจง
7.500.00 เฉพาะเจาะจง
3,236.75 เฉ??าะเจาะจง
32,956.00 เฉพาะเจาะจง
5,831.50 เฉพาะเจาะจง
17.976.00 เฉพาะเจาะจง
42,693.00 เฉพาะเจาะจง
8.300.00 เฉพาะเจาะจง
10.000.00 .■ วพาะเจาะจง
18,900.00 เฉพาะเจาะจง
16,000.00 .ฉพาะเจาะจง
10.500.00 .ฉพาะเจาะจง
42,000.00 เฉพาะเจาะจง
29.500.00 .ฉหาะเ.จาะจง
- .880.00 เฉพาะเจาะจง
10 500.00 เฉพ''ะเจาะจง
ล!.000.00 เฉพาะเจาะจง
6,000.00 เฉพาะเจาะจง
45.000,00 เฉพาะเจาะจง
า.500.00 เอพ''ะเจาะจง
90,000.00 เฉพาะเจาะจง
,‘6.050.00 เฉพาะเจาะจง
46.000.00 เอพ เะเจาะจง
'-.460.00 เอ?■ .'.ะเจาะจง

/

(นา*สาวกานพีม่ า สุขโปีม)
๓ศชกรุขำนาญ.'ไารพ๊เ,ศษ
หัาหบ้าพี่หัวหบ้าเบ้าVเบ้าพี่

รายที่อผู้เลนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้(คัร่'บการคัดเสือกและร'คาที่ดกลง&)หรอจ้''ง
บริษัท แมคไครฟ่ๆร่แลบ จำกัด
บริษัท แมคไครท่าร์แลบ จ้ากด
บา??,ห เอลพเอล เมดิกอล จ่ากัด
บริษัท เอลพเอส เมดคอล จ'?กัด
ใใ'ริ???? อิลลอล ฟ'เร่มาชุ*คอล จ้ากัด
บริษัท อ๊?ลอล่ ฟ'ร่ม?ซูดคชล จ่ากัด
ใ)'ร??'VI สย'บ)?ร่าร่ม’ซูดีคอล จ่ากัด
■ นริษัห ลยามฟ'';ร่มาขูดิคอล จ่ากัด
บางลาวยู'รด สังข่อัง
นางสาวยุ'วที่ สังข่ยัง
บริษัท .มเดิร์น ใ,เารํมา จ่ากัด
นริ??ท เมเด,ร่น ฟ■ ร่มา จำกัด
บริษัทไมเคิร่น ท่าร่ม'! จำกัด
บริ??'พ ไมเดิ,ร่น ฟาร์มา จ่ากด
ใ!ริษัท ยูไทเจยบ จำกัด
บริบท ยู’เทเปิยบ จ่ากัด
บริษัท V เอน พ เอลท่แคร่จ่ากัด (คำน้กงาบใหญ่) บริษัท ที เอิบ พ เอล?!แคร่ จ่ากัด (สำนักงานไหญ')
บริษัท ไปลิฟ'’ร่ม จ่ากัด (สำนักงาบใหญ่)
บริษัท ไปลิท่าร่ม จ่ากัด (สำนักงาบไหญ)
ใ,ริษั?' ซิลลิค ฟ่าร่มา จ่า•ใด
บริษัท จ่ลลิค ฟาร่มา จิ'ๆ,บริษัท ซิลลิศ พ่าร่มา จ่ากัด
บริษัท ขิลลิค ฟ"เร่มา จ่ากัด
บริษัท ข้ลลิค ท่าร่ม'เจ่ากัด
บริษัท ที่ลลค ฟาร่มา จ่ากัด
บริษัท ดิทแฮล่ม เดลเลอริ ไลจัลฅกล่ จ่-กัด
บริษัท ดิทแอล่ม .คลเลอร่ ไลจิสดิกส่ จ้ากัด
บริษัท ดิทแฮล่ม เคลเลอริ ไลจิสติกส่ จ้ากัด
บริษัท ดิทแฮล่ม เดลเลอร่ เลจ้ลติแส่ จ่'กัด
บริษัท ดทิแอิลมิ เคิลิเลิอิร ไลจีสดักส์ จ่ากัด
บริษัท ดิทแฮล่ม เดลเ?อร่ เลจ้ลตกส่ จำกัด
บริษั1ทดิเคเอลเ®จ ('ประ:เท•'เทย) จำกัด
บริษัทดิเดเอลเอซ (ประเทดใ??ย) จ้ากัด
บริษัทดิเคเอ?เอข (ประเทดไทย) จำกัด
บริษัทคเคเอล๓ร:' (ประเทดไทย) จ่าๆ?
บริษัท สหแททยิ๓ สัข V 'กัด
บริษัท ลทแพร่ายืน'!สัช จ่ากัด
บริษัท ลหแพทผํ๓ สิซ จ่ากัด
บริษัท ลหแพทย่เภคํซ จ่ากัด
บริษัท ลหแพทยิบ'.คำ) จำ''*/!
บริษัท สทแพ?ฒนไสัซ จ่ากด
บริษัท วแอ'นดํวิ กรุงเทพๆ จำกัด (คํ นักงาบใหญ่) บริษัท'ว่แอนดํริ กรุงเท''." - กัด(สำนกงาบใหญ่)
บริษัท วิแ&นดว กรุงเทพา จ่ากด (คำนักงานไหญ่) บริษัท วิแอบคิว ก่รุงเทพา จิ',กัด (สำนักงาบไหญ่)
หจก.กิเ1แญท่าร่มฯจ็
ใ?จก.ภิญไญ??าร่มาข
บริษัท .ชลถ อนเตอรํ แลบ?)อราทอริล่ จ่ากัด
บริษัท ไอ?เก อันเดอริ แลบบอราทอริ? จำกัด
บริษัท .1เดไลนํ จ่าก'ด
บริษัท เมตไลบ่ จ้ากัด
บริษัท เบอร์ลิบท่าร่มาชุติคอล สิ'นคัลด'ริ ••โ'‘ได ใ)ริษัท เบอร์ลิ'บท่าร่ม )ซูดิทอล อินคัลดรั จ้ากัด
บริษัท เบอร์ลิบท่าร่ม')ซูติคอล อบคัล-ดริ - '‘ใด บริษัท เบอร์ลืบท่าร่ม'เซูติคอล อบคัลตริ จ่ากัด
บริษัท .ใใอร่ลิบท่าร่มาซูดิคอลอบดัลเ/เริ '' ' ‘ได บริษัท เบอร์ลิบฬาร์ม?ซูติด/)ลอิบคัลดร่ จ่ากัด
จ)ริษัท เบอร์ลินท่าร่มาซูดิดอล อ็นด้ลด'ริ •' '•ใด บริษัท เบอร์ลินท่าร่ม''ซูด*'งลอินคัลดริ •จำกัด
ใ)ริ?•ไท เบอร์ลิบท่าร่มาชุดิคอล อ๊บด่ลดริ -' •ได บริษัท เบอร์ลิบ?ร่าร์? ซูดค')ล สิบคัลตริ จ่ากัด
บริษั?า เบอร์ลินท่ารมาซูดคอล อินคัลดริ จ้"ได บริษัท เบอร์ลินฟาร์ม ชุติ*)(เส สินคัลตริ จ้ากัด
บริ'ษั?? เ?)ลร่ลินฟๆร่มาชุดิดลล อีนดิล* ' -' เด ใ)ริษัท เบอร์ลิบท่าร่ม'ซูด*เอล สิบคัลตริ จากัด

เหตุผลที่คัดเสือกโคยสรุป
มิคุผสมบ่ดคร?.ใ/ราคาตำสุด
มิ'คุณสมบัติครบ/รฯค'’ตำสุด
ง่ คุณลมบ่ดิครบ/ราคาตํ'}สุ*'.
งไคุพสมบ่?!ครบ)/ราคาตำสุด
มิคุณส?)บิ''ด่ครบ/ราคาตำสุด
มิคุณสมบ่ติคใบ/ราคาตำชุด
ม๊คุณสม?ไโด่ครบ/ราคาติ')สุด
มิคุณลมบิดิคร?ใ/ราคาตำสุด
มิคุณส?)บ่'คิครบ/ราคาตำสุด
มิคุณลมบดครบ/ราคาดัาสุด
มิคุณสม'บิตคใ?ใ/ราคาตำสุด
มิคุณส? บดครบ/ราคาตำสุด
มิคุณสม?]ติครบ/ราคาตำสุด
มิคุณลม*’,ตครบ/ราคาดาสุด
มิคุณลม บิ’ติ*- ใบ/ราคาตำสุด
มิคุณลมบิติคร?ใ/ราคาตำสุด
ม๊คุณลม',ไติ* ร?)/ราค่าตำสุด
มิคุณลม•.ติ*-'รบ/ราคาตำสุด
มิคุณส?,, ติดรบ/ราคาตำสุด
มิคุณลมนัติ/■ รบ/ราคาตำสุด
มิดณ?มมติ/ รบ/ราคาตำสุด
มิคุณ?,ม'.ต่ครบ/ราคาตำชุด
มิดฺณ?ม?.ติ*รบ/ราคาดาสุด
มิคุณ??,บิติ/•รบ/ราคใตำสุด
มิคุณ?มบิติ*'รบ/ราค':ตำสุด
บ่คุณล?เบิติ''รบ/ราค'!ตำสุด
มิคุณ?ม?ไ,ติดรบ/ราคาดํ'ใสุด
มิคุณ??]?ไ'ติ/'ร?ใ/ราคาตำสุด
มคุณสม'. ติ*'รบ/ราคาดำสุด
มิคุณสม''บิติ‘ 'รบ/ราคาดำสุด
มคุณล?)’. 'ติ''ร- ใ/ราคาดำชุด
มิคุเบล’.."'ไติ'•รน/ราคาดำสุด
มิคุณลม'บ่*•อร,ใ/ราคาดำสุด

43. .
(นางสาวฟ้มพ่พรรณ ปีนไพร)

เ3อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสไ'

เลขที่และว'บที่ของสัญญาทริอ
ข้อศกสงใบการชื้อหริอจ้าง
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 256 2
18 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 256?
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 256?
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาค:) 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 256 2
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562

0 เค้นที งาน?เจ้คซอหริอจ้าง
62
63
6*1
65

ผา
ยยา
ยา

ร!เ&นทีจัดซอ
หริอVคจ้าง (นาท)
6.200.00
6.200.0035,000.00
35,000 00

ราคากล•ง
(นาท)
6,2000-!
6,200.00
35.000 00
35,000.00

ไ?ชื้อ-/เริอจ้าง
1นพาะเจาะจง
.อพ'::เจาะจง
เอพ-1ะเจา*!จง
เอพาะเจาะจง

รายซอผู้;?บอราคาและราดาทีเสนอ
นริพีท
นริบัท
บริใ?ท
นริบ’พ

เบอ่รํล๊บฟาร์ม■ ทุเฅิดอลอนตัสตร์
เบอร์ลินฟาร่มาชุฅีดอล อินด้สตร์
เบอร์ลิบฟ ใร์ง.'เชุติดอส สินต้สดริ
เบอร์ลินฟาร์มาชุคคอล สิบต?.ด'ริ

๔’

(นา*สาวกาบสืมา สขโฉม)
๓&!กรขำบาญกๆรพเ**
ห์ 1หน้าทีห่ วฬน้าเจ้าหบ้าท
เ^'-.

า ® ฒ ® !เ!ฒ ™ ฒ ® ^

จ้'เฬ ั
จ่า)ไค
จ่า('โค
จ้าก้ฟ้

ผู้โค้รินการคั/.ลิอกและราคาทีตกลงชื้อหริอจ้13 เทตุผลทีคัดเลิอกโดยลรบ่
•'ริบท เนอริลินทาริมาชุติคอล อินด้สดริ จ่ากด ม๊ตุผสม'ง?ครน/ราคาตำสุด
บ่ริ'บิท เนอร่ลินฟาร์มาชุด๊คอล อินติ'สตร์ จ่ากัด มคุเนลมไเดดรน/ราค'เด่าสุด
บริษัท เนอริลิบท่าร่ม 'ชุดคอล อินติ'สดริ จ่ากัด มคุเนสม'นติครน/ราค าด่ 'สุด
บ่ริบ้ท๊ เนอริลินทาร่มาชุติคอล อินติ'สต'ริ จ่ากัด บคุผสมงติครบ/ราคาด่าสฺค

เลซหิและจันทีซองสัญญาหริอ
จ้อตกลงในการชื้อหริอจ้าง
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562

(นางสาวพมพ์พรรณ ปีนโพธ)
นวยการโรงพยาบาลวัดโบส!:,
ฒ ฒ ฒ ฒ ^

^

ฒ !ส ิ

แบบ สจร. 1

แบบสรุปผลการคำเบนการจัดซือ้ จัดจ้างใบรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
ขือหน่วยงาน โรงพยาบาลวัดโบสถ์ จังหวัดพษณุโลก
วันที!่ -รนดือนตุลาคมพ.ศ. 2562
กํดบั ท งาบทีจ่ ดั ซือ้ หรือจ้าง
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15

วัสดุวทยาศาสตร์
วัสดุวทยาศาสตร์
วัสดุวทิ ยาคาสตร์
วัสดุวทิ ยาศาสตร์
วัสดุวทิ ยาศาสตร์
วัสดุวทิ ยาศาสตร์
ค่าตรวจวิเคราะห์
วัสดุวทิ ยาศาสตร์
วัสดุวทิ ยาศาสตร์
วัสดุวทิ ยาศาสตร์
วัสดุวทิ ยาศาสตร์

วงเงินที่
ราคา
จัดซือ้ หรือ
กลาง
จัดจ้าง
(บาท)
(บาท)
42,330 42,330
24,000 24,000
22,140 22,140
66,000 66,000
18,000 18,000
42,840 42,840
2,850
2,850
58,400 58,400
1,200
1,200
63,000 63,000
60,633 60,633

ลงซอ ............^ .............. ผูร้ ายงาน
(บางฐดารัต น์ โชยพทักษชลธาร)

วิธซือ้ หรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

รายซือ้ ผู'้ เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผ้ไตัรบั การคัดเลือกและราคาที่
* ตกลงซอหรอจาง
711

เหตุผลทีค่ ลั เลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ ละวัวทีฃ่ อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซือ้ หรือจ้าง

บ. บลูบลัดเมตดิเคิล / 42,330
บ. เพิเร์มเมอร์จำกัด /24,000
บ.ดรักเทสท์ตง้ิ / 66,000
บ.ลรักเทสท์ตง๋ิ / 18,000
บ.ดรักเทลท์ตง / 22,142
บ. บลูบลัดเมดดเคล / 42,840
บ. ผ ^อลปา / 2,850
บ.ดรักเทสท์ตง๋ิ / 58,400
สภากาซาดไทย/ 1,120
บ.ดรักเทสท์ตง้ิ / 63,000
บ.แกรบดไบโอเทค 760,632.50

บ. บลูบลัดเมดดืเคล / 42,330
บ. ฟ้รม์ เมอร์จำกัด /24,000
บ.ดรักเทสทติง๋ / 66,000
บ.ดรักเทสท‘ติง๋ / 18,000
บ.ดรักเทสท์ตง้ิ / 22,142
บ. บลูบลัดเมดดืเคิล I 42,840
บ. ผ ๒?ล*เา / 2,850
บ.ดรักเทสท์ตง้ิ / 58,400
สภากาซาดไทย/ 1,120
บ.ดรักเทลห์ตง๋ิ / 63,000
บ.แกรนคํไบโอเทค 760,632.50

มีคณ
ุ สมบัฅครบ/ราคาอยูใ่ นวงเงินงบประมาณ
มีคฌ
ุ สมบัดครบ/ราคาอยู,่ในวงเงินงบ,ประมาณ
มีคณ
ุ สมบ้ตครบ/ราคาอยูใ่ นวงเงินงบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัตคิ รบ/ราคาอยูใ่ นวงเงินงบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัตคิ รบ/ราคาอยูใ่ นวงเงินงบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัตคิ รบ/ราคาอยูใ่ นวงเงินงบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัตครบ/ราคาอยูใ่ นวงเงินงบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัตคิ รบ/ราคาอยูใ่ นวงเงินงบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัตคิ รบ/ราคาอยูใ่ นวงเงินงบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัตคิ รบ/ราคาอยูใ่ นวงเงินงบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัตคิ รบ/ราคาอยูใ่ นวงเงินงบประมาณ

62107242820
62107203132
62107246873
62107263729
62107265867
62107266901
62107282150
62107318438
62107328881
62107324415
62107352495

ลงซอ.....^—:....'^ :.............
(บางสาวพมพ์พรรณ ปีนโพธ)

*

แบบ ลจร. 1
แบบสรุป ผลการดำเนิน การจัด ชื้อ จัค จ้างในรอบเดีอ น ตุล าคม พ.ศ. 2562
ซอV■ บ่ายงาน คลุ่มงานบริหารทั่วโป ใรงพยาบาลวัดโบลถ์ จังหวัดพิษณุโลก
วับที 1 3 1 เด•อ!) ตุลาคม พ.ค. 2562
ก'สับ ที

งานทีจัดชื้อหริอจั'ไง

เหตุผลพคัดเลือกโดยสรุป

เลขทีและวันทีของ
สัญญาหริอชัอดกลง
ในการ1ซื้อหริอจัาง

บริษัทพเอนโปรดัคส์นศรลวรรดํ บริษัทพเอ็นโปรดักส์นครสวรรค์

มิคุ{ษศฬ*ถูาพํ8ง*รจจ้าน;?นฃ่ร,คาผฒ'!ะสม/!■ .ยใน')งเงิน-!ฬระม''ผ

10 ต.ด. 62

น.เอเชียเมดิฅ อลอ็น ดัล ดรี้จำกัด

บ เอเชียเมติคอลอ็บ ดัสดรี้จ้ากัด

ปิตุผส๗ ติถูาต้อง*รบ#)นเลนฉรา*'!เพมาะสม/ฯ;ในวงฝ็น'!!.-ประมาถ;

10 ต.ค. 62

36.000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.คลนซายส์จ้าคัด

หจก.คลีน'ซายส์'จ้าคัด

มิคุผสม!)ติถูาต้อง*รนถานเส!.เอม!*'แนม'เะลม/"ยในางผิ!;งฟระมาถ)

10 ต.ค. 62

3.680.00 เฉพาะเจาะจง
13,570.00 เฉพาะเจาะจง
4,200.00 เฉพาะเจาะจ.!

บริษัทไอแคร์เมคิคัลจ้ากัด

บริษัทโอแคร์เมดคัลจ้าคัด

มิ*ผสมบ้ติถู!!ต้อง*รนซานเ?นฉร!*'!เร*มาะสม/!ขในางเงินงน!(ระม'#;

10 ต,ค. 62

บริษัทไอแคร์เมติ คัล จ้าคัด

บริษัทไอแคร์เมติคัลจ้าคัด

มิคุณเฒจัติถูกต้อง*รบจ้(วนเสนอร'!* เหมาะสม/!ายในางฝ็นงนประมาผ
มิคุณสมน้ติถูกต้0ง*รนจ้านษ'นอร!*าเพม'&?ม/'!".)ในว.!เงินงนงว*ม!น)

10 ต.ค. 62
11 ต.ค. 62

มิศฺณสมป๋ติถูกฺต้อง*รนต้านเสน• รา*-เรเม ะลมภเยในวงฝ็นงนงร*:ม'®;

15 ต.ค. 62
16 ต.ค. 62
17 ต.ค. 62

วงเงันทีจัด'จอห'รอ
วิธีชื้อหริอจ้าง
จัด จ้า ง(บาท)

1

เวชกัณ ฑ์โ ม่ใช่ย า

940.00 เอพาะเจาะจง

2

7,500.00 เอพาะเจาะจง

3

เวจกัณ ฑ์'โม่ใช่ยา
เวชกัณ ฑ์ไ ม่ใ ช่ย า

4

เวจกัณ ฑ์ไ ม่ใ ช่ย า

5
6

เวจกัณ ฑ์โ ม่ใ ช่ย า

7

เวจกัณ ฑ์ไ ม่ใ ช่ย า
เวจกัณ ฑ์โ ม่ใ ช่ย า

8
9

เวจกัณ ฑ์ไ มใช่ย า
เวจกัณ ฑ์โ มใช่ย า

10

เวจกัณฑ์ไม่ใ■ ชยา

} ) ไ™
(น่าง วันต์นา เมชิน )

พบ าบาลวิช าชีพ ชำนาญการ

2,000.00 .อพาะเจาะจง
9,600.00 เฉพาะเจาะจง
7.500.00 .จพาะเจาะจง
9.500.00 เฉพาะเจาะจง

รายซื่อ ผู้;ลนอราคาและราคาที
เลนย

ผู้โด่'วับค'•รคัดเลือกและราต''ทีตก
ลงชื้อหริอจ้าง

บ.'.ตุเชียเมติคอลอินสัสตรํ่จ'1คัด บ.เอเชียเนติคอลอ็นสัสดรี้'จ้าคัด
ใ^ทั่ทไซเอนซ์เมดจ้าคัด
บริษัทไซเอนซ่เมคจ้าคัล
บริษัทไซเอนซ์เมดจ้ากด
/ บริษัท'โซเอน1ชํเมดจำคัด
บริษัททีเอ็นเน๊ตเวิร์ก.ชล■ ปีน'จ้าคัด บริษัททีเอ็นเนิตเวิร์กโซลชัน'จ้าคัด
หจก.วิอาร์ชัพพอร์ต
หจก.วิอาร์ซัพพอร์ด

^

มิคุถ;?มบ้ติถูกต้อง*รบจ้านเ?น-!ร!*-('สม!ะ?มภ!ย!นางเงิน;บ!.'ระม!ถ/
มิคุผสมนิติถูกต้อง*ใบจ้านเสน;.,ราด-เ!!ม-'ะ?ม/)ายในางเงิน!บ!.ร::ม!ถ;
มิ'*ถ)สมนิติถู'!ต้อง*รนจ้านน’นอรา*';Vเม-ะ?ม/.ายในางเงินง!.■ นระมาถ)

)
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’
( นางสา';พิมพ์พรรณ ปีนเพธ )
ผู้ดำนวผการโรงท?/ ■ บาสโดโบสถ์
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