
แบบ สขร.1

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

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

1 บริการตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิติัการ 113,620.00 113,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอร่ี เซอร์วสิ จ ากัดบริษัท อินโนเทค ลาบอราทอร่ี เซอร์วสิ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/2978 ลว 31/7/2563 SV001/6308113 63107285295

2 บริการตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิติัการ 107,055.00 107,055.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอร่ี เซอร์วสิ จ ากัดบริษัท อินโนเทค ลาบอราทอร่ี เซอร์วสิ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3243 ลว 28/8/2563 SV001/6309126 63017286693

3 บริการตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิติัการ 4,655.00 4,655.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ไอเอ  แลบบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท อาร์ไอเอ  แลบบอราทอร่ี จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3242 ลว 28/8/2563 R0120090126

4 บริการตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิติัการ 31,095.00 31,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ไอเอ  แลบบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท อาร์ไอเอ  แลบบอราทอร่ี จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3241 ลว 28/8/2563 R0120090125 63107286769

5 ส่วนประกอบของเลือด 38,170.00 38,170.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภาการชาดไทยศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภาการชาดไทยมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/2979 ลว 31/7/2563 ส.ค.-63 63107285207

6 ส่วนประกอบของเลือด 39,550.00 39,550.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภาการชาดไทยศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภาการชาดไทยมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/344 ลว 28/8/2563 ก.ย.-63 63017286633

7 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3291 ลว 8/9/2563 INV6309-0464 63107285090

8 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 42,300.00 42,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสชัน่แนล เมดิคอล ชายน์บริษัท โปรเฟสชัน่แนล เมดิคอล ชายน์มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3382 ลว 8/9/2563 PM6309-117 63017284938

59 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 79,160.00 79,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/94 ลว 7/10/2563 IV-120100444 63117070513

60 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 39,600.00 39,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/74 ลว 6/10/2563 IV-120100443 63117068130

61 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 82,376.54 82,376.54 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/61 ลว 5/10/2563 IV-120100400 63117065735

62 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 98,902.90 98,902.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/35 ลว 2/10/2563 IV-120100438 63117060732

63 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 97,980.00 97,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3515 ลว 23/9/2563 IV-120100084 63117057899

64 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 99,671.76 99,671.76 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3514 ลว 22/9/2563 IV-120100076 63117056188

65 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3488 ลว 21/9/2563 IV-120100064 63117047876

66 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัดบริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3484 ลว 18/9/2563 IV6310-0053 63117045704

67 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 80,640.00 80,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทอ้ปซายนเ์มด จ ากัด บริษัท ทอ้ปซายนเ์มด จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3485 ลว 18/9/2563 IV6310007 63117044821

68 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 34,027.36 34,027.36 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3487 ลว 18/9/2563 IV-220100007 63117030940

69 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 15,420.00 15,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิฟาย กรุ๊ป บริษัท ควอลิฟาย กรุ๊ป มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3486 ลว 18/9/2563 151144 63117034418

70 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัดบริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/95 ลว 7/10/2563 INV-20-1566 63117036273

71 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 92,000.00 92,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/34 ลว 2/10/2563 IV20-39012 63117040307

72 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/33 ลว 2/10/2563 INV6310-0393 63117044326
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แบบ สขร.1

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

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

1 จ้างเหมาบริการอบแก๊ส 3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง รพ.เซนต์เมร่ี รพ.เซนต์เมร่ี มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3511 ลว 23/09/2563 RO63-092449

2 ค่าไฟฟ้า สสอ. ก.ย.63 3,201.10 3,201.10 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค

3 ค่าอินเตอร์เนต็ 859.21 859.21 เฉพาะเจาะจง TOT TOT มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3482 ลว 18/09/2563

4 ซ้ือวสัดุงานบา้น 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เซ็งอาภรณ์ ร้าน เซ็งอาภรณ์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3461 ลว 16/09/2563 1/4

5 จ้างเหมาบริการจัดการขยะมูลฝอยติดเชือ้โรงพยาบาล24,251.40 24,251.40 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท ์ซีสเทม็ส์หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท ์ซีสเทม็ส์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3183 ลว 25/08/2563 IV630930/012 63107050738

6 ซ้ือวสัดุส านกังาน 722.00 722.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จ ากัด บ.สยามแม็คโคร จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3503 ลว 22/09/2563 102081454574

7 จ้างเหมาบริการอืน่ๆ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อรณี  เจริญลาภ น.ส.อรณี  เจริญลาภ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3501 ลว 22/09/2563 63107062365

8 จ้างเหมาบริการอืน่ๆ 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เก่ง ดีไซน ์หว้ยแถลง ร้าน เก่ง ดีไซน ์หว้ยแถลง มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3504 ลว 22/09/2563 08/036

9 ซ้ือวสัดุบริโภค 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3552 ลว 28/09/2563

10 ซ้ือวสัดุเชือ้เพลิง 22,844.81 22,844.81 เฉพาะเจาะจง หจก.ดวงทพิย์ปโิตรเลียม หจก.ดวงทพิย์ปโิตรเลียม มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3184 ลว 25/08/2563 IVDT102563006 63107075740

11 ซ้ือวสัดุบริโภค 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3563 ลว 22/09/2563

12 ซ้ือวสัดุบริโภค 30,495.00 30,495.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3562 ลว 29/09/2563 1166205224 63107068269

13 ซ้ือวสัดุงานบา้น 8,493.66 8,493.66 เฉพาะเจาะจง หจก.กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ หจก.กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3502 ลว 22/09/2563 IV3091133 63107067187

14 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 3,475.00 3,475.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน คุณากร ร้าน คุณากร มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3475 ลว 19/09/2563

15 ซ้ือวสัดุบริโภค 11,520.00 11,520.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เซ็งอาภรณ์ ร้าน เซ็งอาภรณ์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3492 ลว 21/09/2563 3/4 63107079367

16 ซ้ือวสัดุงานบา้น 16,490.00 16,490.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เซ็งอาภรณ์ ร้าน เซ็งอาภรณ์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3493 ลว 21/09/2563 2/4 63107083442

17 ซ้ือวสัดุส านกังาน 31,142.00 31,142.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เซ็งอาภรณ์ ร้าน เซ็งอาภรณ์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3494 ลว 21/09/2563 4/4 63107084483

18 ซ้ือวสัดุซ่อมแซม 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นบ ีซัพพลาย เอ็นจิเนยีร่ิง หจก.เอ็นบ ีซัพพลาย เอ็นจิเนยีร่ิง มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3505 ลว 22/09/2563 INV2020090018

19 ซ้ือวสัดุซ่อมแซม 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นบ ีซัพพลาย เอ็นจิเนยีร่ิง หจก.เอ็นบ ีซัพพลาย เอ็นจิเนยีร่ิง มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3483 ลว 18/09/2563 INV2020090006

20 ซ้ือวสัดุซ่อมแซม 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นบ ีซัพพลาย เอ็นจิเนยีร่ิง หจก.เอ็นบ ีซัพพลาย เอ็นจิเนยีร่ิง มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3521 ลว 24/09/2563 INV2020090017 63107134224

21 ซ้ือวสัดุครุภณัฑ์ยานพาหนะ 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ หจก.ครูอ้อยอะไหลยนต์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3185 ลว 23/09/2563 0352/008 63107112212

22 ซ้ือครุภณัฑ์การเกษตร 14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/41 ลว 2/10/2563 INV6310060008 63107132583

23 ซ้ือครุภณัฑ์การเกษตร(ต่ ากวา่เกณฑ์) 4,390.00 4,390.00 เฉพาะเจาะจง บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/81 ลว 6/10/2563 INV6310060009

24 ซ้ือวสัดุบริโภค 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/82 ลว 6/10/2563

25 ค่าน้ าประปา รพ.(ก.ย.63) 40,707.29 40,707.29 การประปาส่วนภมูิภาค การประปาส่วนภมูิภาค

26 ค่าน้ าประปา สสอ.(ก.ย.63) 243.96 243.96 การประปาส่วนภมูิภาค การประปาส่วนภมูิภาค

27 ซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 32,351.00 32,351.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหว้ยแถลง จ ากัดสหกรณ์การเกษตรหว้ยแถลง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3206 ลว 26/08/2563 4648/93 63107109352

28 ซ้ือวสัดุงานบา้น 11,727.20 11,727.20 เฉพาะเจาะจง หจก.เดชาทรัพย์ คลีนเซอร์ หจก.เดชาทรัพย์ คลีนเซอร์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3523 ลว 24/09/2563 000008 63107158313

29 ซ้ือวสัดุงานบา้น 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เฟรนด์ล่ี แบกส์ จ ากัด บ.เฟรนด์ล่ี แบกส์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3512 ลว 23/09/2563 IV006309024 63107160414

30 ซ้ือวสัดุงานบา้น 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เฟรนด์ล่ี แบกส์ จ ากัด บ.เฟรนด์ล่ี แบกส์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3524 ลว 24/09/2563 IV006310004 63107159369

31 จ้างเหมาบริการรับฝากไปรษณีย์ 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไปรษณีย์ไทย จ ากัด บ.ไปรษณีย์ไทย จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3207 ลว 26/08/2563 A30240-6309-0060

32 ซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,215.52 1,215.52 เฉพาะเจาะจง ร้าน แอลเอ็นดับเบิ้ลยู โฮสต้ิง ร้าน แอลเอ็นดับเบิ้ลยู โฮสต้ิง มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3522 ลว 24/09/2563 INV004792

33 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีพร้อม ธรุกิจ ร้าน ดีพร้อม ธรุกิจ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/126 ลว 8/10/2563 DIV631002 63107206278

34 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 21,358.00 21,358.00 เฉพาะเจาะจง บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/102 ลว 7/10/2563 INV6310100051 63107185759

เลขที่โครงการในระบบ e-GP

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2563

โรงพยาบาลหว้ยแถลง อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่1-31 ตลุาคม 2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



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 2563

โรงพยาบาลหว้ยแถลง อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่1-31 ตลุาคม 2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

35 ซ้ือวสัดุส านกังาน 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.นาฟ สเตชัน่เนอร่ี จ ากัด บ.นาฟ สเตชัน่เนอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/101 ลว 7/10/2563 IVC6310/058 63107186789

36 จ้างเหมาบริการเคร่ืองอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์33,500.00 33,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี ดี โฟร์ จ ากัด บ.จี ดี โฟร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3261 ลว 31/08/2563 GDIV-NMA63-10/020 63107168509

37 ซ้ือบริการโทรศัพท์ 950.16 950.16 เฉพาะเจาะจง AIS AIS มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3565 ลว 29/09/2563

38 ซ้ือบริการอินเตฮร์เนต็ 12,733.00 12,733.00 เฉพาะเจาะจง CAT CAT มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3202 ลว 26/08/2563 63107210454

39 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 22,117.67 22,117.67 เฉพาะเจาะจง บ.ธนบรีุอ๊อกซิเย็น จ ากัด บ.ธนบรีุอ๊อกซิเย็น จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/32 ลว 2/10/2563 IV6300721 63107169870

40 ซ้ือวสัดุงานบา้น 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามยูเนีย่นเคมีคอล จ ากัด บ.สยามยูเนีย่นเคมีคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/128 ลว 8/10/2563 IVSU6308113

41 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/127 ลว 8/10/2563 INV6310110005

42 ซ้ือวสัดุบริโภค 4,550.00 4,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/192 ลว16/10/2563

43 จ้างเหมาบริการอบแก๊ส 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รพ.เซนต์เมร่ี รพ.เซนต์เมร่ี มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/152 ลว 12/10/2563 RO63-097251

44 ซ้ือวสัดุซ่อมแซม 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นบ ีซัพพลาย เอ็นจิเนยีร่ิง หจก.เอ็นบ ีซัพพลาย เอ็นจิเนยีร่ิง มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/77 ลว 6/10/2563 INV2020100012

45 ซ้ือบริการอินเตอร์เนต็ 865.63 865.63 เฉพาะเจาะจง TOT TOT มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/130 ลว 8/10/2563

46 ซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน(ต่ ากวา่เกณฑ์) 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/76 ลว 6/10/2563 INV6310160009

47 ซ้ือวสัดุบริโภค 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/205 ลว 19/10/2563

48 จ้างเหมาบริการอืน่ๆ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน วาทวดี ร้าน วาทวดี มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/193 ลว 16/10/2563 2760/56

49 ซ้ือวสัดุส านกังาน 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/75 ลว 6/10/2563 INV63100049 63107310280

50 ซ้ือวสัดุงานบา้น 11,235.00 11,235.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามยูเนีย่นเคมีคอล จ ากัด บ.สยามยูเนีย่นเคมีคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/96 ลว 7/10/2563 IVSU6310040 63107308992

51 ซ้ือบริการโทรศัพท์ 1,324.18 1,324.18 เฉพาะเจาะจง TOT TOT มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1 ลว 1/10/2563

52 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,173.00 4,173.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อึง้ชุนหลี ร้าน อึง้ชุนหลี มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/222 ลว 21/10/2563 0481/10

53 ซ้ือวสัดุส านกังาน 32,959.00 32,959.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.วทิยาภณัฑ์ ร้าน ป.วทิยาภณัฑ์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/36 ลว 2/10/2563 6310004 63107329779

54 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/231 ลว 22/10/2563 INV63100086 63107353261

55 ซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน 13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/161 ลว 14/10/2563 INV63100087 63107351460

56 ซ้ือวสัดุส านกังาน 1,510.00 1,510.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มีบญุ อิงค์เจ็ท ร้าน มีบญุ อิงค์เจ็ท มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/223 ลว 21/10/2563 20/1

57 ซ้ือวสัดุส านกังาน 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มีบญุ อิงค์เจ็ท ร้าน มีบญุ อิงค์เจ็ท มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/221 ลว 21/10/2563 19/1

58 ซ้ือวสัดุบริโภค 47,443.80 47,443.80 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/215 ลว 20/10/2563 1166313512 63107350485

59 จ้างเหมาบริการจัดการขยะมูลฝอย 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลต าบลหว้ยแถลง เทศบาลต าบลหว้ยแถลง มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/37 ลว 2/10/2563 RCPT-00119/64
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66



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 2563

โรงพยาบาลหว้ยแถลง อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่1-31 ตลุาคม 2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

ลงชือ่                                               ผู้ส่งบลิ ลงชือ่                                                  พัสดุ ลงชือ่                                                        บญัชี /การเงิน

(                                                     ) (                                                        ) (                                                             )

วนัที่ วนัที่ วนัที่



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 11,500.00 11,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น ท ีท ีมาร์เก็ตต้ิง จ ากัดบริษัท เอ็น ท ีท ีมาร์เก็ตต้ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3470 ลว 17/9/2563 IV063004070 63117112082

2 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 5,457.00 5,457.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอส จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอส จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/89 ลว 6/10/2563 5332646711 63117100452

3 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 15,515.00 15,515.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอส จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอส จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/87 ลว 6/10/2563 5332643929 63117099026

4 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 12,786.50 12,786.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอส จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอส จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3469 ลว 17/9/2563 5332540384 63117093979

5 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 5,457.00 5,457.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอส จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอส จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3340 ลว 3/9/2563 5332442468 63117090952

6 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 34,454.00 34,454.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอส จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอส จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3462 ลว 17/9/2563 5332459113 63117089401

7 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 38,798.20 38,798.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอส จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอส จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3463 ลว 17/9/2563 5332459022 63117087619

8 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 6,231.68 6,231.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค  ฟาร์มา จ ากัด บริษัทซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3466 ลว 17/9/2563 1166156524 63117157441

9 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 7,164.00 7,164.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จงท ี(ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จ ากัดบริษัท จงท ี(ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3467 ลว 17/9/2563 IVN2009-175 63117155397

10 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/85 ลว 6/10/2563 631000978 63117154584

11 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/86 ลว 6/10/2563 IV6310-11588 63117150238

12 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/90 ลว 6/10/2563 BL63-10/357 63117133191

13 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3464 ลว 17/9/2563 BL63-09/664 63117134194

14 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 11,700.00 11,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/88 ลว 6/10/2563 IV20013207 63117131861

15 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 9,096.00 9,096.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3468 ลว 17/9/2563 IV20012440 63117127993

16 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น ท ีท ีมาร์เก็ตต้ิง จ ากัดบริษัท เอ็น ท ีท ีมาร์เก็ตต้ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3465 ลว 17/9/2563 IV063003973 63117113239

17 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 1,524.75 1,524.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลธแ์คร์ อาร์ อัส จ ากัด บริษัท เฮลธแ์คร์ อาร์ อัส จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3478 ลว 17/9/2563 8103109812

18 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 4,066.00 4,066.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3209 ลว 26/8/2563 630900172

19 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เอส เอ อินเตอร์ไลฟ์ จ ากัดบริษัท พี เอส เอ อินเตอร์ไลฟ์ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/11 ลว 1/10/2563 6309011

20 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 3,134.00 3,134.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.พี.เอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ ากัดบริษัท พี.พี.เอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3476 ลว 17/9/2563 632595

21 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 4,574.25 4,574.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลธแ์คร์ อาร์ อัส จ ากัด บริษัท เฮลธแ์คร์ อาร์ อัส จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3474 ลว 17/9/2563 8103109705

22 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 2,350.00 2,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3480 ลว 17/9/2563 BL63-09/665

23 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 3,220.00 3,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัดบริษัท บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/76 ลว 5/10/2563 635698

24 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 3,522.00 3,522.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอร์เนยีว เมดิคัล จ ากัด บริษัท บอร์เนยีว เมดิคัล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/71 ลว 5/10/2563 IV0080506

25 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3037 ลว 5/8/2563 IV20011758

26 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยศิริ เวชภณัฑ์ จ ากัด บริษัท ชัยศิริ เวชภณัฑ์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3500 ลว 21/9/2563 C20-4665

27 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 1,819.00 1,819.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัดบริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3475 ลว 17/9/2563 5448086990

28 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น ท ีท ีมาร์เก็ตต้ิง จ ากัดบริษัท เอ็น ท ีท ีมาร์เก็ตต้ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3477 ลว 17/9/2563 IV063004098

29 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 1,819.00 1,819.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัดบริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3479 ลว 17/9/2563 5448074557

30 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 3,135.00 3,135.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัดบริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/73 ลว 5/10/2563 IV6302797

31 บริการท าฟันปลอม 32,078.60 32,078.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท บา้นฟันโคราช จ ากัด บริษัท บา้นฟันโคราช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3568 ลว 29/9/2563 BI6310050 63117238042

เลขที่โครงการในระบบ e-GP

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน 2563

โรงพยาบาลหว้ยแถลง อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่1 - 30 พฤศจิกายน 2563

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 2563

โรงพยาบาลหว้ยแถลง อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่1 - 30 พฤศจิกายน 2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

32 วสัดุทนัตกรรม 16,358.16 16,358.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอส จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอส จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/208 ลว 19/10/2563 5332689019 63117258789

33 วสัดุทนัตกรรม 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว ีอาร์ พี เด้นท ์จ ากัด บริษัท ว ีอาร์ พี เด้นท ์จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/207 ลว 19/10/2563 143100181 63117253398

34 วสัดุทนัตกรรม 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว ีอาร์ พี เด้นท ์จ ากัด บริษัท ว ีอาร์ พี เด้นท ์จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/206 ลว 19/10/2563 143100149 63117251014

35 วสัดุทนัตกรรม 5,983.44 5,983.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอส จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอส จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/229 ลว 19/10/2563 5332697496 63117241710

36 วสัดุทนัตกรรม 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซูมิตร 1967 จ ากัด บริษัท ซูมิตร 1967 จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/136 ลว 8/10/2563 IN6310-1171 63117240072

37 วสัดุทนัตกรรม 2,220.00 2,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดว ์เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชัน่ จ ากัดบริษัท ไดว ์เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชัน่ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/145 ลว 12/10/2563 128968

38 วสัดุทนัตกรรม 2,060.00 2,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดว ์เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชัน่ จ ากัดบริษัท ไดว ์เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชัน่ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/145 ลว 12/9/2563 128305

39 วสัดุทนัตกรรม 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี. ทนัตเวช (1988) จ ากัดบริษัท เอส.ดี. ทนัตเวช (1988) จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/144 ลว 12/10/2563 A2010-0882

40 วสัดุทนัตกรรม 4,700.00 4,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคเซ็ซ เดนทลั ซัพพลาย จ ากัดบริษัท แอคเซ็ซ เดนทลั ซัพพลาย จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/227 ลว 19/10/2563 AC63-10-008

41 วสัดุทนัตกรรม 1,030.00 1,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไจโก้ อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท ไจโก้ อินเตอร์เทรด จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/230 ลว 20/10/2563 IV63100135

42 วสัดุทนัตกรรม 520.00 520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอมมิเนน้ท ์จ ากัด บริษัท พรอมมิเนน้ท ์จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/247 ลว 26/10/2563 IV6314740

43 วสัดุทนัตกรรม 1,130.00 1,130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว ีอาร์ พี เด้นท ์จ ากัด บริษัท ว ีอาร์ พี เด้นท ์จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/80 ลว 6/10/2563 143100150

44 วสัดุทนัตกรรม 1,120.00 1,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชัน่ จ ากัดบริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชัน่ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/287 ลว 28/10/2563 IV2011100066

45 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 16,830.00 16,830.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัดบริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/266 ลว 26/10/2563 IV6311-0025 63117391321

46 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 39,600.00 39,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสชัน่แนล เมดิคอล ซายน ์จ ากัดบริษัท โปรเฟสชัน่แนล เมดิคอล ซายน ์จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/267 ลว 26/10/2563 PM6310-329 63117386588

47 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/265 ลว 26/10/2563 IV120110057 63117382592

48 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 96,020.04 96,020.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/238 ลว 22/10/2563 IV220100006 63117379865

49 บริการตรวจวเิคราะหท์างปฏบิติัการ 22,905.00 22,905.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอร่ี จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/2567 ลว 29/9/2563 R0120100129 63117391789

50 บริการตรวจวเิคราะหท์างปฏบิติัการ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอร่ี จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/2566 ลว 29/9/2563 R0120100130

51 บริการตรวจวเิคราะหท์างปฏบิติัการ 122,440.00 122,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอร่ี เซอร์วสิ จ ากัดบริษัท อินโนเทค ลาบอราทอร่ี เซอร์วสิ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3582 ลว 30/9/2563 SV001/6310135 63117406940

52 ส่วนประกอบของเลือด 25,710.00 25,710.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทยศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทยมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3583 ลว 30/9/2563 ต.ค.-63 63117404926

750,413.62 750,413.62 z
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(                                                       ) (                                                       )
วนัท่ี                          วนัท่ี                          

ลงช่ือ                                               บญัชี /การเงิน
(                                                         )
วนัท่ี



แบบ สขร.1

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

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

1 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 28,511.06 28,511.06 เฉพาะเจาะจง บ.ธนบรีุอ๊อกซิเย็น จ ากัด บ.ธนบรีุอ๊อกซิเย็นจ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/228 ลว 21/10/2563 IV6300760 63117014821

2 จ้างเหมาบริการอืน่ๆ 38,699.11 38,699.11 เฉพาะเจาะจง บ.น าววิฒันก์ารช่าง (1992) จ ากัดบ.น าววิฒันก์ารช่าง (1992) จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/151 ลว 12/10/2563 IV6307449 63117012881

3 ซ้ือวสัดุบริโภค 4,550.00 4,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/264 ลว 26/10/2563

4 จ้างเหมาบริการอืน่ๆ 180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ช.น าชัยรุ่งเรือง หจก.ช.น าชัยรุ่งเรือง มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/321 ลว 30/10/2563 63117023115

5 จ้างเหมาบริการอืน่ๆ 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ช.น าชัยรุ่งเรือง หจก.ช.น าชัยรุ่งเรือง มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/322 ลว 30/10/2563 63117024636

6 จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง4,255.00 4,255.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/263 ลว 26/10/2563 0371/008

7 ซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน(ต่ ากวา่เกณฑ์) 2,850.00 2,850.00 เฉพาะเจาะจง บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/183 ลว 15/10/2563 INV6310280008

8 ซ้ือวสัดุส านกังาน 897.00 897.00 เฉพาะเจาะจง บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/274 ลว 27/10/2563 188315

9 ซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน(ต่ ากวา่เกณฑ์) 1,039.20 1,039.20 เฉพาะเจาะจง บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/283 ลว 28/10/2563 194510

10 ซ้ือวสัดุส านกังาน 6,013.00 6,013.00 เฉพาะเจาะจง บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/291 ลว 29/10/2563 195426 63117044635

11 ซ้ือวสัดุส านกังาน 1,058.00 1,058.00 เฉพาะเจาะจง บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/323 ลว 27/10/2563 9244

12 ซ้ือวสัดุส านกังาน 559.00 559.00 เฉพาะเจาะจง บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/559 ลว 27/10/2563 8319

13 ซ้ือวสัดุส านกังาน 2,560.00 2,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/275 ลว 27/10/2563 50766

14 ซ้ือวสัดุงานบา้น 15,883.14 15,883.14 เฉพาะเจาะจง หจก.กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ หจก.กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/162 ลว 14/10/2563 IV3100956 63117008038

15 จ้างเหมาบริการอืน่ๆ 16,692.00 16,692.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ทองมี เทคโนโลยี ร้าน ทองมี เทคโนโลยี มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/197 ลว 16/10/2563 PO631022 63117186530

16 ซ้ือวสัดุซ่อมแซม 26,857.00 26,857.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี ซี เอ็น โซลูชัน่ จ ากัด บ.ดี ซี เอ็น โซลูชัน่ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/217 ลว 20/10/2563 IV20-0010 63117200214

17 ซ้ือวสัดุซ่อมแซม 17,708.50 17,708.50 เฉพาะเจาะจง บ.ดี ซี เอ็น โซลูชัน่ จ ากัด บ.ดี ซี เอ็น โซลูชัน่ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/218 ลว 20/10/2563 IV20-0009 63117202094

18 จ้างเหมาบริการจัดการขยะมูลฝอยติดเชือ้โรงพยาบาล31,970.70 31,970.70 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท ์ซีสเทม็ส์หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท ์ซีสเทม็ส์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/137 ลว 8/10/2563 IV631031/020 63117134319

19 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีพร้อม ธรุกิจ ร้าน ดีพร้อม ธรุกิจ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/285 ลว 28/10/2563 DIV631002 63117189163

20 ซ้ือวสัดุงานบา้น 16,221.20 16,221.20 เฉพาะเจาะจง บ.สยามยูเนีย่นเคมีคอล จ ากัด บ.สยามยูเนีย่นเคมีคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/239 ลว 22/10/2563 IVSU6310090 63117249176

21 ซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน 29,090.00 29,090.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มานติย์เจริญชัยแอร์ ร้าน มานติย์เจริญชัยแอร์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/225 ลว 21/10/2563 6/5 63117198247

22 จ้างเหมาบริการอืน่ๆ 18,900.00 18,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มานติย์เจริญชัยแอร์ ร้าน มานติย์เจริญชัยแอร์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/202 ลว 19/10/2563 4/5 63117197747

23 จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง16,835.00 16,835.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/278 ลว 27/10/2563 0372/008 63117136609

24 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 3,097.00 3,097.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน คุณากร ร้าน คุณากร มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/51 ลว 2/10/2563 010/003

25 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 1,930.00 1,930.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน คุณากร ร้าน คุณากร มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/171 ลว 14/10/2563 011/003

26 ซ้ือวสัดุส านกังาน 14,282.00 14,282.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เซ็งอาภรณ์ ร้าน เซ็งอาภรณ์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/213 ลว 20/10/2563 6/4 63117113145

27 ซ้ือวสัดุบริโภค 25,034.00 25,034.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เซ็งอาภรณ์ ร้าน เซ็งอาภรณ์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/214 ลว 20/10/2563 7/4 63117120664

28 ซ้ือวสัดุงานบา้น 23,814.00 23,814.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เซ็งอาภรณ์ ร้าน เซ็งอาภรณ์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/212 ลว 20/10/2563 8/4 63117111229

29 ซ้ือวสัดุส านกังาน 11,500.00 11,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมฟอร์ม (ขอนแก่น) จ ากัด บ.คอมฟอร์ม (ขอนแก่น) จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/230 ลว 21/10/2563 D-018026 63117247843

30 ค่าไฟฟ้า รพ. (ต.ค.63) 186,021.63 186,021.63 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค

31 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/302 ลว 29/11/2563 INV63110023 63117251259

32 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/332 ลว 2/11/2563 INV63110022

33 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 29,750.00 29,750.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/191 ลว 16/10/2563 INV63100096 63117257370

34 ซ้ือวสัดุส านกังาน 2,880.00 2,880.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/333 ลว 2/11/2563 INV63110027

เลขที่โครงการในระบบ e-GP

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน 2563

โรงพยาบาลหว้ยแถลง อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่1 - 30 พฤศจิกายน 2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



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 2563

โรงพยาบาลหว้ยแถลง อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่1 - 30 พฤศจิกายน 2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

35 ซ้ือวสัดุบริโภค 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/334 ลว 2/11/2563

36 จ้างเหมาบริการอบแก๊ส 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง รพ.เซนต์เมร่ี รพ.เซนต์เมร่ี มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/312 ลว 30/10/2563 RO63-104560

37 ซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 30,418.10 30,418.10 เฉพาะเจาะจง หจก.ดวงทพิย์ปโิตรเลียม หจก.ดวงทพิย์ปโิตรเลียม มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/57 ลว 6/10/2563 IVDT112563006 63117131736

38 ซ้ือวสัดุส านกังาน 3,104.00 3,104.00 เฉพาะเจาะจง บ.บุ๊คเนท็ จ ากัด บ.บุ๊คเนท็ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/363 ลว 3/11/2563 BN/RCL/20/1031

39 ซ้ือวสัดุส านกังาน 2,565.00 2,565.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มีบญุ อิงค์เจ็ท ร้าน มีบญุ อิงค์เจ็ท มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/364 ลว 3/11/2563 03/2

40 ซ้ือวสัดุบริโภค 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าด่ืมชืน่ใจ ร้าน น้ าด่ืมชืน่ใจ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/324 ลว 30/10/2563 

41 ซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 28,594.00 28,594.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหว้ยแถลง จ ากัดสหกรณืการเกษตรหว้ยแถลง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/135 ลว 9/10/2563 4764/96 63117154342

42 ซ้ือบริการอินเตอร์เนต็ 12,733.00 12,733.00 เฉพาะเจาะจง CAT CAT มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/99 ลว 7/10/2563 63117247141

43 ค่าน้ าประปา รพ. (ต.ค.63) 42,246.81 42,246.81 การประปาส่วนภมูิภาค การประปาส่วนภมูิภาค

44 ค่าน้ าประปา สสอ. (ต.ค.63) 513.60 513.60 การประปาส่วนภมูิภาค การประปาส่วนภมูิภาค

45 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 4,320.00 4,320.00 เฉพาะเจาะจง บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/301 ลว 29/10/2563 INV6309110007

46 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 32,355.00 32,355.00 เฉพาะเจาะจง บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/284 ลว 28/10/2563 INV6311040051 63117179276

47 ภาษีสรรพากร 3,174.52 3,174.50 กรมสรรพากร กรมสรรพากร

48 ภาษีสรรพากร 21,575.04 21,575.04 กรมสรรพากร กรมสรรพากร

49 ประกันสังคม 51,134.00 51,134.00 ส านกังานประกันสังคม ส านกังานประกันสังคม

50 จ้างเหมาบริการอืน่ๆ 110,000.00 110,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  พิทกัษานรัุตน์ นายสมศักด์ิ  พิทกัษานรัุตน์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/286 ลว 28/10/2563 63117209742

51 จ้างเหมาบริการเคร่ืองอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เปน็ระบบดิจิตอล33,500.00 33,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี ดี โฟร์ จ ากัด บ.จี ดี โฟร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/138 ลว 9/10/2563 GDIV-NMA63-11/020 63117289894

52 ซ้ือวสัดุบริโภค 4,550.00 4,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/457 ลว 9/11/2563

53 ซ้ือวสัดุเชือ้เพลิง 5,568.00 5,568.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซินย่งเฮงวทิยุ ร้าน ซินย่งเฮงวทิยุ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/421 ลว 5/11/2563 686/014 63117288487

54 จ้างเหมาบริการอบแก๊ส 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รพ.เซนต์เมร่ี รพ.เซนต์เมร่ี มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/362 ลว 3/811/2563 RO63-098907

55 จ้างเหมาบริการอบแก๊ส 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รพ.เซนต์เมร่ี รพ.เซนต์เมร่ี มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/449 ลว 6/11/2563 RO63-107307

56 ซ้ือบริการโทรศัพท์ 950.16 950.16 เฉพาะเจาะจง AIS AIS มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/182 ลว 15/10/2563

57 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 24,018.41 24,018.41 เฉพาะเจาะจง บ.ธนบรีุอ๊อกซิเย็น จ ากัด บ.ธนบรีุอ๊อกซิเย็นจ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/423 ลว 5/11/2563 IV6300798 63117356936

58 จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง2,260.00 2,260.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/456 ลว 9/11/2563 0380/008

59 จ้างเหมาบริการอบแก๊ส 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รพ.เซนต์เมร่ี รพ.เซนต์เมร่ี มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/422 ลว 5/11/2563 RO63-102296

60 ซ้ือวสัดุบริโภค 30,495.00 30,495.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/461 ลว 10/11/2563 1166429298 63117345666

61 ซ้ือวสัดุงานบา้น 37,878.00 37,878.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ดี เคมิคอล จ ากัด บ.ซีอาร์ดี เคมิคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/366 ลว 3/11/2563 2 63117354959

62 ซ้ือวสัดุงานบา้น 11,984.00 11,984.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ดี เคมิคอล จ ากัด บ.ซีอาร์ดี เคมิคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/313 ลว 30/10/2563 1 63117347427

63 ซ้ือวสัดุงานบา้น 19,559.60 19,559.60 เฉพาะเจาะจง บ.สยามยูเนีย่นเคมีคอล จ ากัด บ.สยามยูเนีย่นเคมีคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/365 ลว 3/11/2563 IVSU6311031 63117343320

64 ซ้ือวสัดุส านกังาน 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/303 ลว 29/10/2563 INV63110038 63117342220

65 ซ้ือวสัดุงานบา้น 11,652.25 11,652.25 เฉพาะเจาะจง หจก.กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ หจก.กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/293 ลว 29/10/2563 IV3110439 63117341453

66 ซ้ือบริการอินเตอร์เนต็ 846.37 846.37 เฉพาะเจาะจง TOT TOT มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/241 ลว 22/10/2563

67 ค่าไฟฟ้า สสอ. (ต.ค.63) 1,803.24 1,803.24 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค

68 ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ 99,500.00 99,500.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไอโซเทค อินสตรูเมนท ์(ไทยแลนด์) จ ากัดบ. ไอโซเทค อินสตรูเมนท ์(ไทยแลนด์) จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/483 ลว 12/11/2563 2868/058 63117424232



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 2563

โรงพยาบาลหว้ยแถลง อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่1 - 30 พฤศจิกายน 2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

69 จ้างเหมาบริการอืน่ๆ 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.วพีี.เซอร์เวย์ แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัดบ.วพีี.เซอร์เวย์ แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/463 ลว 10/11/2563 V2563/11-004 63117434565

70 ซ้ือวสัดุส านกังาน 46,739.00 46,739.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.วทิยาภณัฑ์ ร้าน ป.วทิยาภณัฑ์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/509 ลว 16/11/2563 6311004 63127055873

71 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) INV63110073

72 ซ้ือวสัดุส านกังาน 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/402 ลว 4/11/2563 INV63110072 63127052696

73 ซ้ือวสัดุส านกังาน 20,500.00 20,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมฟอร์ม (ขอนแก่น) จ ากัด บ.คอมฟอร์ม (ขอนแก่น) จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/458 ลว 9/11/2563 14352 63127076540

74 ซ้ือวสัดุงานบา้น 4,671.53 4,671.53 เฉพาะเจาะจง หจก.กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ หจก.กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ มาตรา 56 (2) (ข) IV3110649

75 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 1,296.00 1,296.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน คุณากร ร้าน คุณากร มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/240 ลว 20/10/2563 008/003

76 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีพร้อม ธรุกิจ ร้าน ดีพร้อม ธรุกิจ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/551 ลว 23/11/2563 DIV631108 63127081000

77 ซ้ือครุภณัฑ์โรงงาน(ต่ ากวา่เกณฑ์) 4,260.00 4,260.00 เฉพาะเจาะจง บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/249 ลว 26/10/2563 INV6311190008

78 จ้างเหมาบริการรับฝากไปรษณีย์ 2,816.00 2,816.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไปรษณีย์ไทย จ ากัด บ.ไปรษณีย์ไทย จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/139 ลว 9/10/2563 A30240-6310-0067

79 จ้างเหมาบริการอบแก๊ส 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รพ.เซนต์เมร่ี รพ.เซนต์เมร่ี มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/485 ลว 12/11/2563 RO63-109306

80 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,173.00 4,173.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อึง้ชุนหลี ร้าน อึง้ชุนหลี มาตรา 56 (2) (ข) 0481/10

81 จ้างเหมาบริการอืน่ๆ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มานติย์เจริญชัยแอร์ ร้าน มานติย์เจริญชัยแอร์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/464 ลว 10/11/2563 10/5

82 จ้างเหมาบริการอืน่ๆ 2,461.00 2,461.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) INV63110100

83 ซ้ือบริการโทรศัพท์ 1,232.08 1,232.08 เฉพาะเจาะจง TOT TOT มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/140 ลว 8/10/2563

84 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 24,536.79 24,536.79 เฉพาะเจาะจง บ.ธนบรีุอ๊อกซิเย็น จ ากัด บ.ธนบรีุอ๊อกซิเย็นจ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/541 ลว 18/11/2563 IV6300830 63127078361

85 ซ้ือวสัดุส านกังาน 1,712.00 1,712.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) INV63110095

ลงชือ่                                               ผู้ส่งบลิ ลงชือ่                                                  พัสดุ ลงชือ่                                                        บญัชี /การเงิน

(                                                     ) (                                                        ) (                                                             )

วนัที่ วนัที่ วนัที่



แบบ สขร.1

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

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

1 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,825.70 4,825.70 เฉพาะเจาะจง ร้าน อึง้ชุนหลี ร้าน อึง้ชุนหลี มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/553 ลว 23/11/2563 0515/11

2 ซ้ือวสัดุบริโภค 4,550.00 4,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จองรุ่งเรือง ค้าข้าว ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/521 ลว 17/11/2563

3 ซ้ือวสัดุบริโภค 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จองรุ่งเรือง ค้าข้าว ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/571 ลว 24/11/2563

4 ซ้ือบริการ BMS-HoSxP 26,125.00 26,125.00 เฉพาะเจาะจง บ.บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จ ากัดบ.บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/511 ลว 17/11/2563 IV6311175 63127025581

5 จ้างเหมาบริการจัดการขยะมูลฝอย 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลต าบลหว้ยแถลง เทศบาลต าบลหว้ยแถลง มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/309 ลว 27/10/2563 RCPT-0072/64

6 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 1,850.00 1,850.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/403 ลว 4/11/2563 INV63110071

7 จ้างเหมาบริการอืน่ๆ 1,391.00 1,391.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/405 ลว 4/11/2563 INV63110079

8 จ้างเหมาบริการอืน่ๆ 963.00 963.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/404 ลว 4/11/2563 INV63110080

9 จ้างเหมาบริการอืน่ๆ 1,391.00 1,391.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/406 ลว 4/11/2563 INV63110078

10 จ้างเหมาบริการอืน่ๆ 2,996.00 2,996.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/407 ลว 4/11/2563 INV63110081

11 ซ้ือวสัดุบริโภค 48,792.00 48,792.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) 1166502845

12 ซ้ือวสัดุงานบา้น 14,380.80 14,380.80 เฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ดี เคมิคอล จ ากัด บ.ซีอาร์ดี เคมิคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/472 ลว 11/11/2563 3 63127135412

13 ซ้ือวสัดุซ่อมแซม 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นบ ีซัพพลาย เอ็นจิเนยีร่ิง (ประเทศไทย)หจก.เอ็นบ ีซัพพลาย เอ็นจิเนีย่ร่ิง (ประเทศไทย)มาตรา 56 (2) (ข) INV2020120001

14 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นบ ีซัพพลาย เอ็นจิเนยีร่ิง (ประเทศไทย)หจก.เอ็นบ ีซัพพลาย เอ็นจิเนีย่ร่ิง (ประเทศไทย)มาตรา 56 (2) (ข) INV2020110023

15 จ้างเหมาบริการอืน่ๆ 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงศ์  เกียรติการุณพันธ์ นายณัฐพงศ์  เกียรติการุณพันธ์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/611 ลว 27/11/2563

16 จ้างเหมาบริการอบแก๊ส 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รพ.เซนต์เมร่ี รพ.เซนต์เมร่ี มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/561 ลว 23/11/2563 RO63-112226

17 จ้างเหมาบริการจัดการขยะมูลฝอยติดเชือ้โรงพยาบาล25,536.00 25,536.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท ์ซีสเทม็ส์หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท ์ซีสเทม็ส์ มาตรา 56 (2) (ข) IV631130/088

18 ซ้ือวสัดุซ่อมแซม 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มานติย์เจริญชัยแอร์ ร้าน มานติย์เจริญชัยแอร์ มาตรา 56 (2) (ข) 11/5

19 ซ้ือบริการใช้มิเตอร์เคร่ืองถ่ายเอกสาร 28,417.20 28,417.20 เฉพาะเจาะจง หจก.โคราช โอเอ หจก.โคราช โอเอ มาตรา 56 (2) (ข) 005016/101

20 ซ้ือวสัดุส านกังาน 17,980.00 17,980.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โคราช โอเอ หจก.โคราช โอเอ มาตรา 56 (2) (ข) 005015/101

21 จ้างเหมาบริการอบแก๊ส 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รพ.เซนต์เมร่ี รพ.เซนต์เมร่ี มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/641 ลว 30/11/2563 RO63-114798

22 ค่าน้ าประปา รพ.(พ.ย.63) 24,659.01 24,659.01 การประปาส่วนภมูิภาค การประปาส่วนภมูิภาค

23 ค่าน้ าประปา สสอ.(พ.ย.63) 428.00 428.00 การประปาส่วนภมูิภาค การประปาส่วนภมูิภาค

24 ค่าไฟฟ้า รพ.(พ.ย.63) 170,262.64 170,262.64 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค

25 ซ้ือวสัดุงานบา้น 39,778.00 39,778.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เซ็งอาภรณ์ ร้าน เซ็งอาภรณ์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/558 ลว 23/11/2563 10/4 63127280603

26 ซ้ือวสัดุบริโภค 29,124.00 29,124.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เซ็งอาภรณ์ ร้าน เซ็งอาภรณ์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/556 ลว 23/11/2563 12/4 63127267523

27 ซ้ือวสัดุส านกังาน 24,340.00 24,340.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เซ็งอาภรณ์ ร้าน เซ็งอาภรณ์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/557 ลว 23/11/2563 13/4 63127279116

28 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 5,157.00 5,157.00 เฉพาะเจาะจง บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) INV6312030006

29 ซ้ือวสัดุบริโภค 4,550.00 4,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/672 ลว  1/12/2563

30 ซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 32,631.00 32,631.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหว้ยแถลง จ ากัดสหกรณ์การเกษตรหว้ยแถลง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/320 ลว 27/10/2563 4826/97 63127231038

31 ซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 24,024.92 24,024.92 เฉพาะเจาะจง หจก.ดวงทพิย์ปโิตรเลียม หจก.ดวงทพิย์ปโิตรเลียม มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/310 ลว 27/10/2563 IVDT122563006 63127265250

32 จ้างเหมาบริการอบแก๊ส 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รพ.เซนต์เมร่ี รพ.เซนต์เมร่ี มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/771 ลว 8/12/2563 RO63-116346

33 จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง12,775.00 12,775.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ มาตรา 56 (2) (ข) 0393/008

34 จ้างเหมาบริการรับฝากไปรษณีย์ 1,981.00 1,981.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไปรษณีย์ไทย จ ากัด บ.ไปรษณีย์ไทย จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/250 ลว 27/10/2563 A30240-6311-0074

เลขที่โครงการในระบบ e-GP

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2563

โรงพยาบาลหว้ยแถลง อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่1 - 31 ธันวาคม 2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



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 2563

โรงพยาบาลหว้ยแถลง อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่1 - 31 ธันวาคม 2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

35 ซ้ือวสัดุงานบา้น 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เฟรนด์ล่ี แบกส์ จ ากัด บ.เฟรนด์ล่ี แบกส์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) IV006310065

36 ซ้ือวสัดุงานบา้น 37,749.60 37,749.60 เฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ดี เคมิคอล จ ากัด บ.ซีอาร์ดี เคมิคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) 4

37 ซ้ือวสัดุงานบา้น 41,173.60 41,173.60 เฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ดี เคมิคอล จ ากัด บ.ซีอาร์ดี เคมิคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) 5

38 ค่าโดยสารเคร่ืองบนิ 96,856.00 96,856.00 เฉพาะเจาะจง บ.สายการบนินกแอร์ จ ากัด บ.สายการบนินกแอร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/146 ลว 9/10/2563 63127201671

39 จ้างเหมาบริการรถตู้ 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสารวตัร  เสพสวสัด์ิ นายสารวตัร  เสพสวสัด์ิ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/242 ลว 22/10/2563 63127205054

40 จ้างเหมาบริการรถตู้ 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกุลชาติ  ฝ้ายนาฬิผล นายกุลชาติ  ฝ้ายนาฬิผล มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/243 ลว 22/10/2563 63127214469

41 ซ้ือบริการโทรศัพท์ 950.16 950.16 เฉพาะเจาะจง AIS AIS มาตรา 56 (2) (ข)

42 ซ้ือวสัดุงานบา้น 21,828.00 21,828.00 บ.สยามยูเนีย่นเคมีคอล จ ากัด บ.สยามยูเนีย่นเคมีคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) IVSU6312014

43 ซ้ือบริการอินเตอร์เนต็ 12,733.00 12,733.00 เฉพาะเจาะจง CAT CAT มาตรา 56 (2) (ข)

44 ซ้ือวนัสุการแพทย์ 22,636.05 22,636.05 เฉพาะเจาะจง บ.ธนบรีุอ๊อกซเย็น จ ากัด บ.ธนบรีุอ๊อกซิเย็น จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) IV6300881

45 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีพร้อม ธรุกิจ ร้าน ดีพร้อม ธรุกิจ มาตรา 56 (2) (ข) DIV631201

46 ค่าไฟฟ้ารพ. 721.71 721.71 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค

47 ค่าไฟฟ้ารพ. 1,857.88 1,857.88 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค

48 ซ้ือวสัดุส านกังาน 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพรส์ ลาบอราทอร่ี จ ากัดบ.เอ็นเตอร์ไพรส์ ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/674 ลว 1/12/2563 INV2020110006 63127294876

49 ซ้ือวสัดุงานบา้น 30,816.00 30,816.00 เฉพาะเจาะจง บ.ว ีแอนด์ ว ีเพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัดบ.ว ีแอนด์ ว ีเพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) 63/574

50 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 30,600.00 30,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) INV63120032

51 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธว์ชิญ์ชัย เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) INV63120033

52 ซ้ือวสัดุบริโภค 48,792.00 48,792.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) 1166574975

53 ซ้ือวสัดุบริโภค 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว มาตรา 56 (2) (ข)

54 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นแอนด์ท ีเมดิทอป (2007)หจก.เอ็นแอนด์ที่ เมดิทอป (2007) มาตรา 56 (2) (ข) BL50933

55 ประกันสังคม 48,888.00 48,888.00 เฉพาะเจาะจง ส านกังานประกันสังคม ส านกังานประกันสังคม มาตรา 56 (2) (ข)

56 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 24,330.00 24,330.00 เฉพาะเจาะจง บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) INV6312090051
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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 2563

โรงพยาบาลหว้ยแถลง อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่1 - 31 ธันวาคม 2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
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วนัที่ วนัที่ วนัที่



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 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท น าววิฒันก์ารช่าง (1992) จ ากัดบริษัท น าววิฒันก์ารช่าง (1992) จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/226 ลว 20/10/2563 SC63100310 63137019703

2 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/164 ลว 14/10/2563 IV20013512 63127018049

3 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/190 ลว 19/10/2563 IV20013755 63127015832

4 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/200 ลว 19/10/2563 IV20013865

5 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 1,562.40 1,562.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค  ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค  ฟาร์มา จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/189 ลว 19/10/2563 1166334784

6 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 3,466.80 3,466.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/188 ลว 19/10/2563 5332710420

7 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 3,959.00 3,959.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จ ากัดบริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/204 ลว 19/10/2563 220017826

8 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/203 ลว 19/10/2563 631004265

9 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัดบริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/220 ลว 19/10/2563 IV6302942

10 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 3,764.00 3,764.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสเนท ์เมดิคอล จ ากัด บริษัท แอสเนท ์เมดิคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/219 ลว 19/10/2563 IV6302273

11 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 3,250.00 3,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัดบริษัท บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/198 ลว 19/10/2563 656015

12 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 3,969.10 3,969.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอร์เนยีว เมดิคอล จ ากัด บริษัท บอร์เนยีว เมดิคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/209 ลว 19/10/2563 IV0080672

13 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอร์เนยีว เมดิคอล จ ากัด บริษัท บอร์เนยีว เมดิคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/210 ลว 19/10/2563 IV0080611

14 วสัดุการแพทย์และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 3,230.00 3,230.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/143 ลว 12/10/2563 BL63-10/436

15 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/411 ลว 25/10/2562

16 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/355 ลว 5/11/2562

17 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/254 ลว 30/10/2562

18 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/234 ลว 29/10/2562

19 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/275 ลว 31/10/2562

20 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/313 ลว 1/11/2562

21 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3550 ลว 30/9/2562

22 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/233 ลว 29/10/2562

23 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/253 ลว 30/10/2562

24 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/371 ลว 6/11/2562

25 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/471 ลว 18/11/2562

26 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/417 ลว 8/11/2562

27 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/418 ลว 8/11/2562

28 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/372 ลว 6/11/2562

29 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/424 ลว 11/11/2562

30 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/463 ลว 15/11/2562

31 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/445 ลว 13/11/2562

32 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/425 ลว 11/11/2562

33 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/444 ลว 13/11/2562

34 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/426 ลว 11/11/2562
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วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา ใบก ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี/ใบส่งสินค้า
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35 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/464 ลว 15/11/2562

36 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/279 ลว 31/10/2562

37 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/278 ลว 31/10/2562

38 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/277 ลว 31/10/2562

39 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/447 ลว 13/11/2562

40 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/265 ลว 30/10/2562

41 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3552 ลว 27/9/2562

42 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/691 ลว 6/12/2562

43 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/419 ลว 8/11/2562

44 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/648 ลว 3/12/2562

45 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/715 ลว 9/12/2562

46 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/397 ลว 7/11/2562

47 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/713 ลว 9/12/2562

48 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/714 ลว 9/12/2562

49 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/541 ลว 27/11/2562

50 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/696 ลว 6/12/2562

60,846.30 60,846.30

ลงช่ือ                                           ผูส่้งบิล ลงช่ือ                                           พสัดุ
(                                                       ) (                                                       )
วนัท่ี                          วนัท่ี                          

ลงช่ือ                                               บญัชี /การเงิน
(                                                         )
วนัท่ี
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