
แบบ  สขร.1

ล ำดบั งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้ำง (บำท)
รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ หรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง
 (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (9)  (10)
1 ประกวดราคาจ้างตรวจด้วยเคร่ืองตรวจอวัยวะด้วย

คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ชนิดรับสัญญาณสร้างภาพแบบ
ดิจิตอล (MRI) จ านวน 1 ระบบ

          4,000,000.00           4,000,000.00 E-Biddind 1. บริษัท อุดรเมดิคอ
ลซัพพลาย จ ากัด

4,000,000.00 บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด 3,990,000.00 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตาม

เง่ือนไข และเป็น
ราคาท่ีต่ ากว่า

วงเงินงบประมาณ

   103/2563   ลว.
11 มี.ค. 2563

2. บริษัท โตโมกราฟ จ ากัด 3,990,000.00

2 ประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
และพยาธิกายวิภาค

          2,847,710.00  2,847,710.00  E-Biddind บริษัท พี ซี ที ลาบอราตอร่ี
 เซอร์วิส จ ากัด

1,275,220.00 บริษัท พี ซี ที ลาบอราตอร่ี 
เซอร์วิส จ ากัด

1,275,220.00 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตาม

เง่ือนไข และเป็น
ราคาท่ีต่ ากว่า

วงเงินงบประมาณ

   104/2563   ลว.
18 มี.ค. 2563

3 ประกวดราคาเช่าเคร่ืองตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

E-Biddind

1. เคร่ืองตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติทาง
ภูมิคุ้มกันวิทยา

1. บริษัท อาร์เอ็นดี ได
แอกโนสติกส์ จ ากัด

2,404,925.00 บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโน
สติกส์ จ ากัด

2,404,925.00 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตาม

เง่ือนไข และเป็น
ราคาท่ีต่ ากว่า

วงเงินงบประมาณ

  108/2563   ลว.
20 มี.ค. 2563

2. บริษัท โค อินเตอร์ เท
รด จ ากัด

2,421,990.00

2. เคร่ืองวิเคราะห์อัตโนมัติหาปริมาณสารชีวเคมีบ่งช้ี
โรคหัวใจ

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดรัก 
เทสท์ต้ิง

1,453,595.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

1,433,265.00 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตาม

เง่ือนไข และเป็น
ราคาท่ีต่ ากว่า

วงเงินงบประมาณ

  200/2563   ลว.
24 มี.ค. 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน…1..ตลุำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563......
(ชื่อหน่วยงำน).....โรงพยำบำลนครนำยก..................

วันที่  31  เดอืน  มนีำคม   พ.ศ. 2563  (1)
รำยชื่อผู้เสนอรำคำกละรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

 (7)  (8)



แบบ  สขร.1

ล ำดบั งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้ำง (บำท)
รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ หรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง
 (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (9)  (10)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน…1..ตลุำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563......
(ชื่อหน่วยงำน).....โรงพยำบำลนครนำยก..................

วันที่  31  เดอืน  มนีำคม   พ.ศ. 2563  (1)
รำยชื่อผู้เสนอรำคำกละรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

 (7)  (8)
2. บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

1,433,265.00

3. เคร่ืองตรวจการติดเช้ือไข้หวัดใหญ่และไวรัส
ระบบทางเดินหายใจ

1. บริษัท อาร์เอ็นดี ได
แอกโนสติกส์ จ ากัด

916,200.00 บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโน
สติกส์ จ ากัด

916,200.00 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตาม

เง่ือนไข และเป็น
ราคาท่ีต่ ากว่า

วงเงินงบประมาณ

  108/2563   ลว.
20 มี.ค. 2563

2. บริษัท โค อินเตอร์ เท
รด จ ากัด

923,600.00

4.  เคร่ืองนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ 1. บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 1,069,200.00 บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 1,069,200.00 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตาม

เง่ือนไข และเป็น
ราคาท่ีต่ ากว่า

วงเงินงบประมาณ

  105/2563   ลว.
18 มี.ค. 2563

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเมดิ
คอล ซายส์ แลบอราทอร่ี

1,088,450.00

3. บริษัท เช็คแลป เทคนิค
อล ซัพพลาย จ ากัด

1,086,250.00

5.  เคร่ืองวิเคราะห์การจับตัวเป็นก้อนของเลือด
อัตโนมัติ

1. บริษัท เมดิทอป จ ากัด 559,850.00 บริษัท เมด-วัน จ ากัด 522,235.00 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตาม

เง่ือนไข และเป็น
ราคาท่ีต่ ากว่า

วงเงินงบประมาณ

  109/2563   ลว.
23 มี.ค. 2563

2.  บริษัท เมด-วัน จ ากัด 522,235.00
3. บริษัท เอช ดี เมดิคอล 
จ ากัด

614,200.00



แบบ  สขร.1

ล ำดบั งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้ำง (บำท)
รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ หรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง
 (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (9)  (10)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน…1..ตลุำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563......
(ชื่อหน่วยงำน).....โรงพยำบำลนครนำยก..................

วันที่  31  เดอืน  มนีำคม   พ.ศ. 2563  (1)
รำยชื่อผู้เสนอรำคำกละรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

 (7)  (8)
6. เคร่ืองเพาะเล้ียงเช้ือแบคทีเรียในเลือดแบบ
อัตโนมัติ

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 850,934.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 850,934.00 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตาม

เง่ือนไข และเป็น
ราคาท่ีต่ ากว่า

วงเงินงบประมาณ

     106/2563   
ลว.19 มี.ค. 2563


