
กลุม่งานบรหิารงานท่ังไป งานพัสด/ุปีงบ 2562

แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา ใบก ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี/ใบส่งสินค้า

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง เลขที่/เล่มที่

1 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 4,124.00 4,124.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.พี.เอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ ากัดบริษัท พี.พี.เอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3435 ลว 13/9/2562 622810

2 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 1,115.48 1,115.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค  ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค  ฟาร์มา  จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3429 ลว 13/9/2562 1164351530

3 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 2,742.40 2,742.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค  ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค  ฟาร์มา  จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3439 ลว 13/9/2562 1164339267

4 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 1,116.00 1,116.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค  ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค  ฟาร์มา  จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3440 ลว 13/9/2562 1164349860

5 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 14,740.00 14,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3434 ลว 13/9/2562 IV6233235 62107044716

6 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 21,507.00 21,507.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์  เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์  เทรดด้ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3433 ลว 13/9/2562 620903275 62107043811

7 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 22,737.50 22,737.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3436 ลว 13/9/2562 5330092300 62107039003

8 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 11,200.00 11,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3437 ลว 13/9/2562 5330090550 A 62107036727

9 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 9,844.00 9,844.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3438 ลว 2/8/2562 5330097062 62107036195

10 บริการท าฟันปลอม 29,318.00 29,318.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนยีร์ จ ากัด บริษัท เด็นทาเนยีร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3363 ลว 5/9/2562 62107005107

11 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 90,370.40 90,370.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี  จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3422 ลว 26/9/2562 IV62100134 62107207545

12 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 90,332.72 90,332.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี  จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3503 ลว 24/9/2562 IV62100125 62107206292

13 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 99,754.72 99,754.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี  จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3488 ลว 23/9/2562 IV62100042 62107203503

14 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี  จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3487 ลว 20/9/2562 IV62100022 62107198853

15 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 65,925.20 65,925.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี  จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3463 ลว 18/9/2562 IV62100011 62107194887

16 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 89,400.00 89,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3423 ลว 26/9/2562 MG6210-0139 62107191792

17 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 87,375.00 87,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับเบิ้ล เอส ไดแอคนอสติคส์  จ ากัดบริษัท ดับเบิ้ล เอส ไดแอคนอสติคส์  จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3462 ลว 18/9/2562 IV6210037 62107188239

18 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 39,456.00 39,456.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3446 ลว 16/9/2562 INV6209-0902 62107185516

19 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 11,700.00 11,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิฟาย กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ควอลิฟาย กรุ๊ป จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3445 ลว 16/9/2562 144884 62107184597

20 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเคมิคัล เทคโนโลยี ่จ ากัดบริษัท ไบโอเคมิคัล เทคโนโลยี ่จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3416 ลว 11/9/2562 IV6209032

21 บริการตรวจวเิคราะหห์อ้งปฏบิติัการ 595.00 595.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอร่ี จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3239 ลว 28/8/2562 R0119090109

22 บริการตรวจวเิคราะหห์อ้งปฏบิติัการ 1,030.00 1,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอร่ี จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3238 ลว 28/8/2562 R0119090108

23 บริการตรวจวเิคราะหห์อ้งปฏบิติัการ 128,695.00 128,695.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินดนเทค ลาบอราทอร่ี เซอร์วสิ จ ากัดบริษัท อินดนเทค ลาบอราทอร่ี เซอร์วสิ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3240 ลว 28/8/2562 SV001/6209076 62107170715

24 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 15,200.00 15,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3300 ลว 2/9/2562 5330063262 A 62107178813

25 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3492 ลว 23/9/2562 IV6209-9968 62107226355

26 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 3,250.00 3,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3430 ลว 13/9/2562 BL62-09-777

27 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 2,015.00 2,015.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มดีไวซ์ (ประเทศไทย) จ ากัดบริษัท เอ็มดีไวซ์ (ประเทศไทย) จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3416 ลว 13/9/2562 62090006

28 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทม์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ บริษัท ไทม์ เมดิคลอ เซนเตอร์ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3351 ลว 27/9/2562 IV6208026

เลขที่โครงการในระบบ e-GP

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2562

โรงพยาบาลหว้ยแถลง อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่1 - 31 ตลุาคม 2562 

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



กลุม่งานบรหิารงานท่ังไป งานพัสด/ุปีงบ 2562

แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา ใบก ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี/ใบส่งสินค้า

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง เลขที่/เล่มที่
เลขที่โครงการในระบบ e-GP

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2562

โรงพยาบาลหว้ยแถลง อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่1 - 31 ตลุาคม 2562 

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

29 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/2493 ลว 23/9/2562 IV19011906

30 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3352 ลว 27/9/2562 BL62-10-031

31 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล อินเตอร์เทค จ ากัดบริษัท เมดิคอล อินเตอร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3515 ลว 25/9/2562 IV6210-0280 62107234094

32 วสัดุทนัตกรรม 9,527.28 9,527.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3473 ลว 19/9/2562 5330119813 62107272409

33 วสัดุทนัตกรรม 18,232.80 18,232.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3514 ลว 25/9/2562 5330189905 62107256224

34 วสัดุทนัตกรรม 34,200.00 34,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นโูวเด้นท ์จ ากัด บริษัท นโูวเด้นท ์จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3475 ลว 18/9/2562 IV6209006 62107269117

35 วสัดุทนัตกรรม 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3494 ลว 23/9/2562 38665 62107267309

36 วสัดุทนัตกรรม 10,540.00 10,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชัน่ จ ากัดบริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชัน่ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3504 ลว 24/9/2562 IV1909101753 62107261456

37 วสัดุทนัตกรรม 16,640.00 16,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว ีอาร์ พี เด้นท ์จ ากัด บริษัท ว ีอาร์ พี เด้นท ์จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3505 ลว 24/9/2562 142090182 62107259911

38 วสัดุทนัตกรรม 3,840.00 3,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว ์เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชัน่ จ ากัดบริษัท ไดรว ์เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชัน่ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3474 ลว 19/9/2562 114261

39 วสัดุทนัตกรรม 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเนน้ช์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเนน้ช์ มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3464 ลว 18/9/2562 IVD0066038

40 วสัดุทนัตกรรม 3,105.00 3,105.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเนน้ช์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเนน้ช์ มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3465 ลว 18/9/2562 IVD0066294

41 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/66 ลว 4/10/2562 MG6210-0358

42 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 96,020.04 96,020.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี  จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3546 ลว 27/9/2562 IV62100564 62107327183

43 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 92,290.40 92,290.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี  จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/47 ลว 1/10/2562 IV62100566 62107333796

44 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 84,399.96 84,399.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี  จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/53 ลว 3/10/2562 IV62100568 62107340258

45 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 58,941.36 58,941.36 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี  จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/61 ลว 4/10/2562 IV62100570 62107345011

46 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 70,500.00 70,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสชัน่แนล เมดิคอล ซายน ์จ ากัดบริษัท โปรเฟสชัน่แนล เมดิคอล ซายน ์จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/65 ลว 4/10/2562 PM6210-143 62107355129

47 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 18,800.00 18,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ท.ี เมดิแคร์ จ ากัด บริษัท เอ.ท.ี เมดิแคร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/68 ลว 4/10/2562 IV10910116 62107355436

48 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 24,600.00 24,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิฟาย กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ควอลิฟาย กรุ๊ป จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/67 ลว 4/10/2562 145205 62107356320

49 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซื ไดแอกนอสติก จ ากัดบริษัท แอดวานซื ไดแอกนอสติก จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/64 ลว 4/10/2562 INV-19-1641 62107357600

50 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 10,985.00 10,985.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัดบริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/63 ลว 4/10/2562 IV6210-0765 62107359358

1,517,315.26 z
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