
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 วสัดุการแพพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 2,980.00 2,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนร์ิสซ่ิง โฮม จ ากัด บริษัท เนร์ิสซ่ิง โฮม จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/151 ลว 17/10/2562 35498

2 วสัดุการแพพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสเซ้นท ์เมดิคอล จ ากัด บริษัท แอสเซ้นท ์เมดิคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/152 ลว 17/10/2562 IV0000166

3 วสัดุการแพพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 2,300.50 2,300.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/155 ลว 17/10/2562 621004117

4 วสัดุการแพพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชัน่แนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จ ากัดบริษัท เนชัน่แนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/111 ลว 10/10/2562 6200006821

5 วสัดุการแพพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/112 ลว 10/10/2562 39007

6 วสัดุการแพพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 3,020.00 3,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.พี.เอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ ากัดบริษัท พี.พี.เอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/158 ลว 17/10/2562 623145

7 ครุภณัฑ์การแพทย์ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ซี เอ็น ท ีเมดิคอล โปรดักส์หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ซี เอ็น ท ีเมดิคอล โปรดักส์มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/103 ลว 9/10/2562 INV201910018 62117060008

8 วสัดุการแพพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/114 ลว 10/10/2562 621002373 62117059358

9 วสัดุการแพพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 5,032.00 5,032.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอร์เนยีว เมดิคอล จ ากัด บริษัท บอร์เนยีว เมดิคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/113 ลว 10/10/2562 IV0076983 62117058698

10 วสัดุการแพพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 17,840.00 17,840.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ตหา้งหุ้นส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/115 ลว 10/10/2562 626173 62117057908

11 วสัดุการแพพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 28,700.00 28,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/153 ลว 17/10/2562 IV19012772 62117055719

12 วสัดุการแพพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 13,803.00 13,803.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/154 ลว 17109/2562 5330312130 62117054656

13 วสัดุการแพพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 6,200.00 6,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/156 ลว 17/10/2562 IV6237086 62117050606

14 วสัดุการแพพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 9,950.00 9,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จงท ี(ไทย) อิมปอรืต เอ็กซ์ปอร์ต จ ากัดบริษัท จงท ี(ไทย) อิมปอรืต เอ็กซ์ปอร์ต จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/157 ลว 17/10/2562 IVN1910-236 62117048184

15 วสัดุการแพพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส เอ โมเดิร์น ไลน์ ร้าน เอส เอ โมเดิร์น ไลน์ มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/159 ลว 17/10/2562 IV62283 62117037098

16 วสัดุทนัตกรรม 2,000.90 2,000.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/143 ลว 16/10/2562 5330356802

17 วสัดุทนัตกรรม 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนต้ีิ  เด็นตัล จ ากัด บริษัท ยูนต้ีิ  เด็นตัล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/145 ลว 16/10/2562 IS6208602 62117089076

18 วสัดุทนัตกรรม 13,630.00 13,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี. ทนัตกเวช (1988) จ ากัดบริษัท เอส.ดี. ทนัตกเวช (1988) จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/144 ลว 16/10/2562 1910-A0208 62117090029

19 วสัดุการแพพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/193 ลว 24/10/2562 5330367706

20 วสัดุการแพพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 2,980.00 2,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนร์ิสซ่ิง โฮม จ ากัด บริษัท เนร์ิสซ่ิง โฮม จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/202 ลว 25/10/2562 35519

21 วสัดุการแพพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยศิริ เวชภณัฑ์ จ ากัด บริษัท ชัยศิริ เวชภณัฑ์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/203 ลว 25/10/2562 C19-4949

22 วสัดุการแพพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 6,700.00 6,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยศิริ เวชภณัฑ์ จ ากัด บริษัท ชัยศิริ เวชภณัฑ์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/116 ลว 10/10/2562 C19-4784 62117104038

23 วสัดุการแพพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  ภาสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/162 ลว 17/10/2562 39006 62117103356

24 วสัดุการแพพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/201 ลว 25/10/2562 IV6210-11350 62117102583

25 วสัดุการแพพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 11,200.00 11,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/112 ลว 25/10/2562 5330376578 A 62117101788

26 วสัดุการแพพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 6,045.50 6,045.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/192 ลว 24/10/2562 5330352231 62117100193

27 บริการตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิติัการ 280.00 280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอร่ี จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3548 ลว 30/9/2562 R0119100120

28 บริการตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิติัการ 5,510.00 5,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอร่ี จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3549 ลว 30/9/2562 R0119100119 62117293823

เลขที่โครงการในระบบ e-GP

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน 2562

โรงพยาบาลหว้ยแถลง อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่1 - 30 พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน 2562

โรงพยาบาลหว้ยแถลง อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่1 - 30 พฤศจิกายน 2562

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

29 วสัดุวทิยาศาตร์การแพทย์ 50,625.00 50,625.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับเบิ้ล เอส ไดแอคนอสติกส์ จ ากัดบริษัท ดับเบิ้ล เอส ไดแอคนอสติกส์ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/172 ลว 18/10/2562 IV6210136 62117292028

30 วสัดุวทิยาศาตร์การแพทย์ 89,400.00 89,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/173 ลว 18/10/2562 MG6210-0646 62117290745

31 วสัดุวทิยาศาตร์การแพทย์ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัดบริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/174 ลว 18/10/2562 IV6210-1240 62117289988

32 วสัดุวทิยาศาตร์การแพทย์ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/213 ลว 25/10/2562 INV6211-0074 62117289598

33 วสัดุวทิยาศาตร์การแพทย์ 78,002.72 78,002.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/175 ลว 18/10/2562 IV62110005 62117284110

34 วสัดุวทิยาศาตร์การแพทย์ 72,300.00 72,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/178 ลว 21/10/2562 IV62110007 62117296112

35 วสัดุวทิยาศาตร์การแพทย์ 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/185 ลว 22/10/2562 IV62110009 62117302879

36 วสัดุวทิยาศาตร์การแพทย์ 48,200.00 48,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/214 ลว 25/10/2562 IV62100113 62117308043

37 วสัดุวทิยาศาตร์การแพทย์ 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/199 ลว 24/10/2562 IV62110020 62117304391

38 บริการท าฟันปลอม 1,016.50 1,016.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3257 ลว 30/8/2562

39 บริการท าฟันปลอม 1,455.20 1,455.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท บา้นฟัน โคราช จ ากัด บริษัท บา้นฟัน โคราช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3458 ลว 30/8/2562 BI6209041

40 บริการท าฟันปลอม 5,852.90 5,852.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท บา้นฟัน โคราช จ ากัด บริษัท บา้นฟัน โคราช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3547 ลว 30/9/2562 BI6210043 62117344604

41 วสัดุทนัตกรรม 3,730.00 3,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว ์เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชัน่ จ ากัดบริษัท ไดรว ์เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชัน่ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/218 ลว 25/10/2562 117018

42 วสัดุทนัตกรรม 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทนัตภณัฑ์หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทนัตภณัฑ์มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/215 ลว 24/10/2562 BB256210/00398

43 วสัดุทนัตกรรม 14,070.00 14,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี. ทนัตกเวช (1988) จ ากัดบริษัท เอส.ดี. ทนัตกเวช (1988) จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/200 ลว 24/10/2562 1910-A0774 62117342558

44 วสัดุทนัตกรรม 6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนต้ีิ  เด็นตัล จ ากัด บริษัท ยูนต้ีิ  เด็นตัล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/212 ลว 25/10/2562 IS6209331 62117340704

45 บริการท าฟันปลอม 31,607.80 31,607.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนยีร์ จ ากัด บริษัท เด็นทาเนยีร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3256 ลว 30/8/2562 62117338986

46 วสัดุทนัตกรรม 17,600.00 17,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชัน่ จ ากัดบริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชัน่ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/217 ลว 25/10/2562 IV1910101596 62117338046
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