
แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา ใบก ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี/ใบส่งสินค้า
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง เลขท่ี/เล่มท่ี

1 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 5,510.00 5,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.พี.เอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ ากัดบริษัท พี.พี.เอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1575 ลว 9/3/2564 640752 64037575869
2 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1369 ลว 16/2/2564 IV21002490 64037572573
3 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1565 ลว 8/3/2564 IV21003413
4 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1409 ลว 19/2/2564 IV21002662
5 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1414 ลว 22/2/2564 IV21003310
6 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1564 ลว 8/3/2564 44786
7 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 980.00 980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1563 ลว 8/3/2564 BL64-03/447
8 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 5,960.00 5,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1536 ลว 3/3/2564 IV6408397 64037570332
9 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 6,960.00 6,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท๊อปโปร อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัดบริษัท ท๊อปโปร อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1533 ลว 3/3/2564 IV6403015 64037568927
10 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 6,250.00 6,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัดบริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1535 ลว 3/3/2564 641451 64037563092
11 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 23,219.00 23,219.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1566 ลว 8/3/2564 5333643556 64037559861
12 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 6,933.60 6,933.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1534 ลว 3/3/2564 5333561824 64037555837
13 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1532 ลว 3/3/2564 5333550877 64037553480
14 บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 16,975.00 16,975.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอร่ี จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1224 ลว 29/1/2564 R0121020122 64047019406
15 บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 84,480.00 84,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท อินโนเทค ลาบอราทอร่ี จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1225 ลว 29/1/2564 SV001/6402118 64047018206
16 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1497 ลว 1/3/2564 INV6403-0392 64047016189
17 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 55,901.20 55,901.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1441 ลว 24/2/2564 IV221030013 64037602358
18 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 79,200.00 79,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1468 ลว 25/2/2564 IV121030036 64037599528
19 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1496 ลว 1/3/2564 IV121030058 64037596450
20 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1408 ลว 19/2/2564 IV121020177 64047002990
21 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 79,441.40 79,441.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1413 ลว 22/2/2564 IV221030011 64047008644
22 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 99,876.08 99,876.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1424 ลว 23/2/2564 IV221030012 64047014156
23 บริการจ้างเหมาระบบปรับอากาศและระบบายอากาศ (งบค่าเสือม)178,690.00 178,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอร์ เทคนิกส์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัดบริษัท เพาเวอร์ เทคนิกส์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1242 ลว 1/2/2564 SV0001/0000048 64047099414
24 วัสดุทันตกรรม 9,195.00 9,195.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จ ากัดบริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1562 ลว 8/3/2564 A2103-1062 64047054443
25 วัสดุทันตกรรม 4,680.00 4,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1425 ลว 23/2/2564 144030063
24 วัสดุทันตกรรม 2,950.00 2,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว์ เด็นท่ัล อินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัดบริษัท ไดรว์ เด็นท่ัล อินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1442 ลว 24/2/2564 133645
25 วัสดุทันตกรรม 6,245.00 6,245.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัดบริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1415 ลว 22/2/2564 IV2103100754 64047057553
24 วัสดุทันตกรรม 14,250.00 14,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นูโวเด้นท์ จ ากัด บริษัท นูโวเด้นท์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1498 ลว 1/3/2564 IV6403219 64047060495
25 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1242 ลว 1/2/2564
26 เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/1109 ลว 21/1/2562

823,046.28 823,046.28

เลขท่ีโครงการในระบบ e-GP

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
โรงพยาบาลห้วยแถลง อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี 1 - 30 เมษายน 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา ใบก ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี/ใบส่งสินค้า
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