
กลุม่งานบรหิารงานท่ังไป งานพัสด/ุปีงบ 2563 แบบ สขร.1

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

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

1 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษ ท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/274 ลว 31/10/2562 621101703

2 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 20,175.01 20,175.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษ ท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/242 ลว 29/10/2562 621101239 62117439074

3 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 1,433.80 1,433.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษ ท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/310 ลว 1/11/2562 621101677

4 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.พี.เอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ ากัดบริษัท พี.พี.เอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/262 ลว 30/10/2562 623361

5 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท น าววิฒันก์ารช่าง (1992) จ ากัดบริษัท น าววิฒันก์ารช่าง (1992) จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/261 ลว 30/10/2562 SC62110124

6 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/243 ลว 29/10/2562 5330470528

7 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 3,638.00 3,638.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/353 ลว 5/11/2562 5330521052

8 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/241 ลว 29/10/2562 5330461575

9 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 7,597.00 7,597.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/272 ลว 31/10/2562 5330473481 62117427172

10 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 17,869.00 17,869.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/271 ลว 31/10/2562 5330478747 62117424946

11 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 18,096.00 18,096.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/195 ลว 24/10/2562 IV19013204 62117428704

12 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 3,638.00 3,638.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/356 ลว 5/11/2562 1164619391 62117438063

13 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 5,874.30 5,874.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท แจ๊กเจียยอุตสาหกรรม (ไทย) จ ากัดบริษัท แจ๊กเจียยอุตสาหกรรม (ไทย) จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/222 ลว 28/10/2562 JSF08000019516 62117440313

14 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 15,300.00 15,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทอ๊ปโปร อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัดบริษัท ทอ๊ปโปร อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/264 ลว 30/10/2562 IV6211082 62117447148

15 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วากัส เมดิเซีย หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วากัส เมดิเซีย มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/411 ลว 25/10/2562 621108 62117446298

16 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/355 ลว 5/11/2562 IV62110345 62127037115

17 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 96,020.00 96,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/254 ลว 30/10/2562 IV62110268 62127032975

18 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 79,095.60 79,095.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/234 ลว 29/10/2562 IV62110259 62127031975

19 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 95,540.08 95,540.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/275 ลว 31/10/2562 IV62110271 62127023498

20 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 47,241.70 47,241.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/313 ลว 1/11/2562 IV62110272 62127022421

21 บริการตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิติัการ 159,305.00 159,305.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอร่ี เซอร์วสิ จ ากัดบริษัท อินโนเทค ลาบอราทอร่ี เซอร์วสิ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3550 ลว 30/9/2562 SV001/6210082 62117492254

22 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 3,130.00 3,130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัดบริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/233 ลว 29/10/2562 IV6211-0838

23 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 3,150.00 3,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิฟาย กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ควอลิฟาย กรุ๊ป จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/253 ลว 30/10/2562 145865

24 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ซี เอ็น ท ีเมดิคอล โปรดักส์หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ซี เอ็น ท ีเมดิคอล โปรดักส์มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/371 ลว 6/11/2562 INV201910019 62127051684

25 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล อินเตอร์เทค จ ากัดบริษัท เมดิคอล อินเตอร์เทค จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/471 ลว 18/11/2562 IV6211-0309 62127050784

26 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 3,659.40 3,659.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลธแ์คร์ อาร์ อัส จ ากัด บริษัท เฮลธแ์คร์ อาร์ อัส จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/417 ลว 8/11/2562 8103108142

27 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อิเลฟเวน่ พลัส หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อิเลฟเวน่ พลัส มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/418 ลว 8/11/2562 EL0124146

28 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอร์เนยีว เมดิคัล จ ากัด บริษัท บอร์เนยีว เมดิคัล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/372 ลว 6/11/2562 IV0077308

29 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัดบริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/424 ลว 11/11/2562 INV-19-1908 62127069162

30 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 25,200.00 25,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/463 ลว 15/11/2562 MG6211-0610 62127078746

31 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 89,400.00 89,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/445 ลว 13/11/2562 MG6211-0452 62127080459

32 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 89,400.00 89,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/425 ลว 11/11/2562 MG6211-0445 62127082208

33 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 88,130.08 88,130.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/444 ลว 13/11/2562 IV621108090 62127067613

34 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/426 ลว 11/11/2562 IV62110807 62127066769

เลขที่โครงการในระบบ e-GP

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2562

โรงพยาบาลหว้ยแถลง อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่1 - 31 ธันวาคม 2562

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



กลุม่งานบรหิารงานท่ังไป งานพัสด/ุปีงบ 2563 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 ธันวาคม 2562

โรงพยาบาลหว้ยแถลง อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่1 - 31 ธันวาคม 2562

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

35 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 92,290.40 92,290.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/464 ลว 15/11/2562 IV62110811 62127063375

1,153,558.37

ลงช่ือ                                           ผูส่้งบิล ลงช่ือ                                           พสัดุ
(                                                       ) (                                                       )
วนัท่ี                          วนัท่ี                          

ลงช่ือ                                               บญัชี /การเงิน
(                                                         )
วนัท่ี


