
แบบ สขร.1

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

1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 16,554.00 16,554.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ป.วิทยำภัณฑ์ ร้ำน ป.วิทยำภัณฑ์ มำตรำ 56 (2) (ข) 140/2565 ลว 18/01/2565 6501007 65027127380
2 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 30,549.99 30,549.99 เฉพำะเจำะจง บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จ ำกัด บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) 251/2565 ลว 31/01/2565 IV6500150 65027231612
3 ซ้ือวัสดุบริโภค 4,000.00 4,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน น้ ำด่ืมช่ืนใจ ร้ำน น้ ำด่ืมช่ืนใจ มำตรำ 56 (2) (ข) 221/2565 ลว 28/01/2565
4 ซ้ือวัสดุบริโภค 70,620.00 70,620.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) 204/2565 ลว 27/01/2565 1168930622 65027233024
5 ซ้ือวัสดุบริโภค 7,590.00 7,590.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจ้แจ๋ว ร้ำน เจ้แจ๋ว มำตรำ 56 (2) (ข) 184/2565 ลว 25/01/2565 65/2 65027122986
6 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำน 9,578.00 9,578.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจ้แจ๋ว ร้ำน เจ้แจ๋ว มำตรำ 56 (2) (ข) 185/2565 ลว 25/01/2565 64/2 65027123097
7 กรมสรรพำกร 3,315.89 3,315.89 กรมสรรพำกร กรมสรรพำกร
8 ค่ำน้ ำประปำ  ธ.ค.64 20,745.96 20,745.96 กำรประปำส่วนภูมิภำค กำรประปำส่วนภูมิภำค
9 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 9,400.00 9,400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ดีพร้อม ธุรกิจ ร้ำน ดีพร้อม ธุรกิจ มำตรำ 56 (2) (ข) 262/2565 ลว 1/02/2565 DIV650103 65027231346
10 จ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนๆ 17,380.00 17,380.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ทองมี เทคโนโลยี ร้ำน ทองมี เทคโนโลยี มำตรำ 56 (2) (ข) 261/2565 ลว 1/02/2565 PO650003 65027204253
11 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 4,782.90 4,782.90 เฉพำะเจำะจง หจก.โครำชเอสทีพีรวมก๊ำซ หจก.โครำชเอสทีพีรวมก๊ำซ มำตรำ 56 (2) (ข) 252/2565 ลว 31/01/2565 SE6501-0170
12 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 74,632.50 74,632.50 เฉพำะเจำะจง หจก.โครำชเอสทีพีรวมก๊ำซ หจก.โครำชเอสทีพีรวมก๊ำซ มำตรำ 56 (2) (ข) 243/2565 ลว 31/01/2565 SE6501-0166 65027244641
13 ซ้ือวัสดุซ่อมแซม 5,600.00 5,600.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เอ็นบี ซัพพลำย เอ็นจิเนียร่ิง หจก.เอ็นบี ซัพพลำย เอ็นจิเนียร่ิง มำตรำ 56 (2) (ข) 197/2565 ลว 25/01/2565 INV2022010004 65027235717
14 ซ้ือวัสดุซ่อมแซม 4,200.00 4,200.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เอ็นบี ซัพพลำย เอ็นจิเนียร่ิง หจก.เอ็นบี ซัพพลำย เอ็นจิเนียร่ิง มำตรำ 56 (2) (ข) 324/2565 ลว 4/02/2565 INV2022010012
15 ซ้ือวัสดุบริโภค 3,450.00 3,450.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน จอมรุ่งเรือง ค้ำข้ำว ร้ำน จอมรุ่งเรือง ค้ำข้ำว มำตรำ 56 (2) (ข) 187/2565 ลว 25/01/2565 31/1/65
16 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 695.50 695.50 เฉพำะเจำะจง บ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัดบ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) 17/2565 ลว 17/01/2565 INV65010078
17 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1,500.00 1,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.นีโอเน็ตเวิร์ค จ ำกัด บ.นีโอเน็ตเวิร์ค จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) 16/2565 ลว 17/01/2565 IV65-01-09
18 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 6,000.00 6,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัดบ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) 150/2565 ลว 18/01/2565 INV65010079 65027148847
19 จ้ำงเหมำบริกำรอบแก๊ส 1,500.00 1,500.00 เฉพำะเจำะจง รพ.เซนต์เมร่ี รพ.เซนต์เมร่ี มำตรำ 56 (2) (ข) 194/2565 ลว 26/01/2565 RO65-015523
20 จ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนๆ 100.00 100.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เก่ง ดีไซน์ ห้วยแถลง ร้ำน เก่ง ดีไซน์ ห้วยแถลง มำตรำ 56 (2) (ข) 244/2565 ลว 31/01/2565 29/047
21 จ้ำงเหมำบริกำรเคร่ืองอ่ำนและแปลงสัญญำณภำพเอ็กซเรย์33,500.00 33,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.จี ดี โฟร์ จ ำกัด บ.จี ดี โฟร จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) 15/2565 ลว 7/01/2565 GDIV-NMA65-01/020 65027255384
22 เช่ำเคร่ือง DR 28,250.00 28,250.00 เฉพำะเจำะจง บ.จี ดี โฟร์ จ ำกัด บ.จี ดี โฟร จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) 14/2565 ลว 7/01/2565 GDIV-NMA65-01/034 65027256217
23 ค่ำน้ ำประปำ ม.ค.65 12,926.40 12,926.40 กำรประปำส่วนภูมิภำค กำรประปำส่วนภูมิภำค
24 ค่ำไฟฟ้ำ ม.ค.65 179,965.34 179,965.34 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
25 ค่ำไฟฟ้ำ ม.ค.65 รพ.ใหม่ 4,944.17 4,944.17 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
26 ซ้ือบริกำรอินเตอร์เน็ต 12,733.00 12,733.00 เฉพำะเจำะจง บ.โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด บ.โทรคมนำคมแห่งชำติจ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) 8/2565 ลว 17/01/2565 319764455 65027309098
27 ซ้ือวัสดุบริโภค 4,550.00 4,550.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน จอมรุ่งเรือง ค้ำข้ำว ร้ำน จอมรุ่งเรือง ค้ำข้ำว มำตรำ 56 (2) (ข) 8/2/2565
28 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำน 8,320.32 8,320.32 เฉพำะเจำะจง หจก.กิตติเชษฐ์ เอสพีอำร์ หจก. กิตติเชษฐ์ เอสพีอำร์ มำตรำ 56 (2) (ข) 207/2565 ลว 27/01/2565 IV5020323 65027341540
29 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 9,400.00 9,400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ดีพร้อม ธุรกิจ ร้ำน ดีพร้อม ธุรกิจ มำตรำ 56 (2) (ข) 335/2565 ลว 7/02/2565 DIV650201 65027308576
30 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 791.80 791.80 เฉพำะเจำะจง หจก.โครำชเอสทีพีรวมก๊ำซ หจก.โครำชเอสทีพีรวมก๊ำซ มำตรำ 56 (2) (ข) 315/2565 ลว 3/02/2565 ST6502-0292
31 จ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนๆ 13,054.00 13,054.00 เฉพำะเจำะจง หจก.โกลด์เกียร์ 59 เซอร์วิส หจก.โกลด์เกียร์ 59 เซอร์วิส มำตรำ 56 (2) (ข) 195/2565 ลว 26/01/2565 INVG/6502-01 65027339422
32 จ้ำงเหมำบริกำรจัดกำรขยะติดเช้ือโรงพยำบำล 44,706.60 44,706.60 เฉพำะเจำะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็ม หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็ม มำตรำ 56 (2) (ข) IV650131/043
33 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 33,640.00 33,640.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ดวงทิพย์ปิโตรเลียม หจก.ดวงทิพย์ปิโตรเลียม มำตรำ 56 (2) (ข) 12/2565 ลว 5/01/2565 IVDT022565006 65027200837
34 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 8,690.00 8,690.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ออฟฟิต เซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ออฟฟิต เซ็นเตอร์ กรุ๊ป มำตรำ 56 (2) (ข) 206/2565 ลว 27/01/2565 SO6502071 65027319554
35 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 45,600.00 45,600.00 เฉพำะเจำะจง บ.คอมฟอร์ม (ขอนแก่น) จ ำกัด บ.คอมฟอร์ม (ขอนแก่น) จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) 196/2565 ลว 26/01/2565 D-018625 65027339888
36 ซ้ือครุภัณฑ์กำรแพทย์ 45,000.00 45,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เอ็นบี ซัพพลำย เอ็นจิเนียร่ิง หจก.เอ็นบี ซัพพลำย เอ็นจิเนียร่ิง มำตรำ 56 (2) (ข) 198/2565 ลว 26/01/2565 INV2022020001 65027343476
37 ซ้ือวัสดุซ่อมแซม 19,500.00 19,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เอ็นบี ซัพพลำย เอ็นจิเนียร่ิง หจก.เอ็นบี ซัพพลำย เอ็นจิเนียร่ิง มำตรำ 56 (2) (ข) INV2022010023
38 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำน 9,240.00 9,240.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจ้แจ๋ว ร้ำน เจ้แจ๋ว มำตรำ 56 (2) (ข) 067/2
39 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำน 9,568.00 9,568.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจ้แจ๋ว ร้ำน เจ้แจ๋ว มำตรำ 56 (2) (ข) 066/2
40 จ้ำงเหมำบริกำรอบแก๊ส 4,500.00 4,500.00 เฉพำะเจำะจง รพ.เซนต์เมร่ี รพ.เซนต์เมร่ี มำตรำ 56 (2) (ข) 245/2565 ลว 31/01/2565 RO65-020095

เลขท่ีโครงการในระบบ e-GP

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
โรงพยาบาลห้วยแถลง อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

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

เลขท่ีโครงการในระบบ e-GP

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
โรงพยาบาลห้วยแถลง อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

821,074.37 821,074.37



แบบ สขร.1

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

1 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 133/2565 ลว 17/1/2565 MG6501-0387 65027050654
2 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัดบริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 132/2565 ลว 17/1/2565 INV-22-0425 65027048237
3 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 131/2565 ลว 17/1/2565 IV-122010754 65027046577
4 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 46,446.60 46,446.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 129/2565 ลว 14/1/2565 IV-122010651 65027045374
5 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3,250.00 3,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 134/2565 ลว 1/1/2565 INV6501-1230
6 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 130/2565 ลว 14/1/2565 INV6501-0597 65027053276
7 วัสดุทันตกรรม 9,951.00 9,951.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 84/2565 ลว 10/1/2565 5335608297 65017492800
8 ครุภัณฑ์ทันตกรรม 13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 82/2565 ลว 10/1/2565 5334766859 65017444775
9 ส่วนประกอบของเลือด 33,730.00 33,730.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งาติ สภากาชาดไทยศูนย์บริการโลหิตแห่งาติ สภากาชาดไทยมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3897 ลว 30/11/2564 ธ.ค.-64 65017447537

10 วัสดุทันตกรรม 2,960.00 2,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัดบริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 127/2565 ลว 14/1/2565 IV2201101838

11 บริการท าฟันปลอม 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3899 ลว 30/11/2564 ธ.ค.-64

12 บริการท าฟันปลอม 19,896.65 19,896.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3898 ลว 30/11/2564 ธ.ค.-65 65027073822

13 บริการท าฟันปลอม 17,018.35 17,018.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3624 ลว 29/10/2564 พ.ย.-64 65027071283
14 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 167/2565 ลว 21/1/2565 1168888883 65027113643
15 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ บอด้ี บาลานซ์ เมดดิเทค จ ากัดบริษัท ไอ บอด้ี บาลานซ์ เมดดิเทค จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 166/2565 ลว 21/1/2565 65010051 65027123215
16 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 183/2565 ลว 25/1/2565 HV6500434 65027110437
17 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 9,202.00 9,202.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 183/2565 ลว 25/1/2565 5335709902 65027102408
18 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 13,890.00 13,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จงที (ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จ ากัดบริษัท จงที (ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 128/2565 ลว 13/1/2565 IVN2201-284 65027100259
19 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 1,920.00 1,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 174/2565 ลว 24/1/2565 C22-0506
20 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พันธ์ุพิพัฒน์ ซัพพลายห้างหุ้นส่วนจ ากัด พันธ์ุพิพัฒน์ ซัพพลายมาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 273/2565 ลว 1/2/2565 65/0004
21 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 1,966.00 1,966.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 272/2565 ลว 1/2/2565 650839
22 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วี แคร์ เมดไลน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วี แคร์ เมดไลน์ มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 293/2565 ลว 2/2/2565 516
23 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 4,680.00 4,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 189/2565 ลว 24/1/2565 IV6503598
24 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนิร์สซ่ิง โฮม จ ากัด บริษัท เนิร์สซ่ิง โฮม จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 271/2565 ลว 1/2/2565 38590
25 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 1,712.00 1,712.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 282/2565 ลว 2/2/2565 5335768663
26 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 2,600.10 2,600.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 188/2565 ลว 24/1/2565 5335738976
27 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 25,550.00 25,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากัดบริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 291/2565 ลว 2/2/2565 6200001060 65027304148
28 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 14,800.00 14,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 292/2565 ลว 2/2/2565 IV22001381 65027301145
29 ครุภัณฑ์การแพทย์ต่ ากว่าเกณฑ์ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เนเบอร์ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เนเบอร์ กรุ๊ป มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 193/2565 ลว 26/1/2565 IS22-02-01 65027298211
30 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไวเทิล ซายน์ เมดิคอลห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไวเทิล ซายน์ เมดิคอลมาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 283/2565 ลว 2/2/2565 1168 65027296361
31 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 186/2565 ลว 21/1/2565 IV6503950 65027294472
32 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 9,202.00 9,202.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 281/2565 ลว 2/2/2565 5335762595 65027272741
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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
โรงพยาบาลห้วยแถลง อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
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ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

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

เลขท่ีโครงการในระบบ e-GP

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
โรงพยาบาลห้วยแถลง อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

33 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 9,202.00 9,202.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 190/2565 ลว 25/1/2565 5335781218 65027270997
34 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 16,360.00 16,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 179/2565 ลว 21/1/2565 HV6500487 65027291626
35 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 180/2565 ลว 21/1/2565 5335722525 65027268002
36 วัสดุทันตกรรม 26,643.00 26,643.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 242/2565 ลว 31/11/2565 5335685546 65027257366
37 วัสดุทันตกรรม 8,550.00 8,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นูโวเด้นทฺ จ ากัด บริษัท นูโวเด้นทฺ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 321/2565 ลว 4/2/2565 IV6502223 65027351790

553,023.70 553,023.70 z


