
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 12,000.00 12,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอ็นเตอร์ไพรส์ ลำบอรำทอร่ี จ ำกัดบ.เอ็นเตอร์ไพรส์ ลำบอรำทอร่ี จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) 927/2565 ลว 18/04/2565 INV2022040004 65047416098
2 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำน 8,320.32 8,320.32 เฉพำะเจำะจง หจก.กิตติเชษฐ์ เอสพีอำร์ หจก.กิตติเชษฐ์ เอสพีอำร์ มำตรำ 56 (2) (ข) 928/2565 ลว 18/04/2565 IV5041152 65057021676
3 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 9,400.00 9,400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ดีพร้อม ธุรกิจ ร้ำน ดีพร้อม ธุรกิจ มำตรำ 56 (2) (ข) 981/2565 ลว 25/04/2565 DIV650403 65057021519
4 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 20,838.90 20,838.90 เฉพำะเจำะจง บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จ ำกัด บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) 983/2565 ลว 25/04/2565 IV6500585 65057048364
5 จ้ำงเหมำบริกำรจัดกำรขยะติดเช้ือโรงพยำบำล 74,613.00 74,613.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ มำตรำ 56 (2) (ข) 849/2565 ลว 7/04/2565 IV650430/101 65057074743
6 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำน 8,299.99 8,299.99 เฉพำะเจำะจง หจก.กิตติเชษฐ์ เอสพีอำร์ หจก.กิตติเชษฐ์ เอสพีอำร์ มำตรำ 56 (2) (ข) 964/2565 ลว 21/04/2565 IV5050123 65057071422
7 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 2,935.00 2,935.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน คุณำกร ร้ำน คุณำกร มำตรำ 56 (2) (ข) 969/2565 ลว 22/04/2565 040/003 65057070565
8 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 3,560.00 3,560.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน คุณำกร ร้ำน คุณำกร มำตรำ 56 (2) (ข) 977/2565 ลว 22/04/2565 039/003 65057061496
9 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 3,870.00 3,870.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน คุณำกร ร้ำน คุณำกร มำตรำ 56 (2) (ข) 976/2565 ลว 22/04/2565 038/003 65057058236
10 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 3,525.00 3,525.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน คุณำกร ร้ำน คุณำกร มำตรำ 56 (2) (ข) 975/2565 ลว 22/04/2565 037/003 65057051292
11 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 3,920.00 3,920.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน คุณำกร ร้ำน คุณำกร มำตรำ 56 (2) (ข) 974/2565 ลว 22/04/2565 036/003 65057047588
12 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำน 9,608.00 9,608.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจ้แจ๋ว ร้ำน เจ้แจ๋ว มำตรำ 56 (2) (ข) 982/2565 ลว 25/04/2565 076/2 65057034221
13 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 19,800.00 19,800.00 เฉพำะเจำะจง บ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัดบ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) 944/2565 ลว 19/04/2565 INV65040075 65057022548
14 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ยำนพำหนะ 6,270.00 6,270.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ มำตรำ 56 (2) (ข) 1022/2565 ลว 28/04/2565 0858/018 65057127590
15 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ยำนพำหนะ 2,570.00 2,570.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ มำตรำ 56 (2) (ข) 1023/2565 ลว 28/04/2565 0865/018 65057138029
16 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 33,166.80 33,166.80 เฉพำะเจำะจง หจก.ดวงทิพย์ปิโตรเลียม หจก.ดวงทิพย์ปิโตรเลียม มำตรำ 56 (2) (ข) 829/2565 ลว 7/04/2565 IVDT052565006 65057101855
17 จ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนๆ 150,000.00 150,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมศักด์ิ  พิทักษำนุรัตน์ นำยสมศักด์ิ  พิทักษำนุรัตน์ มำตรำ 56 (2) (ข) 930/2565 ลว 19/04/2565 65057124058
18 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 38,400.00 38,400.00 เฉพำะเจำะจง บ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัดบ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) 965/2565 ลว 21/04/2565 INV65050031 65057082738
19 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 2,161.40 2,161.40 เฉพำะเจำะจง หจก.โครำชเอสทีพีรวมก๊ำซ หจก.โครำชเอสทีพีรวมก๊ำซ มำตรำ 56 (2) (ข) 1043/2565 ลว 29/04/2565 ST6504-1138 65057178120
20 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 9,400.00 9,400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ดีพร้อม ธุรกิจ ร้ำน ดีพร้อม ธุรกิจ มำตรำ 56 (2) (ข) 1044/2565 ลว 29/04/2565 DIV650502 65057181447
21 ซ้ือครุภัณฑ์ต่ ำกว่ำเกณฑ์ 1,170.00 1,170.00 เฉพำะเจำะจง บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ำกัด บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) 1045/2565 ลว 29/04/2565 INA6505020003 65057190380
22 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 568.00 568.00 เฉพำะเจำะจง บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ำกัด บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) 1091/2565 ลว 3/05/2565 INQ6504040008 65057193534
23 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 20,173.00 20,173.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ป.วิทยำภัณฑ์ ร้ำน ป.วิทยำภัณฑ์ มำตรำ 56 (2) (ข) 970/2565 ลว 22/04/2565 6504005 65057232322
24 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 3,825.00 3,825.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน จำรุนิภำ ร้ำน จำรุนิภำ มำตรำ 56 (2) (ข) 1042/2565 ลว 29/04/2565 5/1 65057111594
25 ค่ำน้ ำประปำ รพ. เม.ย.65 22,537.95 22,537.95 กำรประปำส่วนภูมิภำค กำรประปำส่วนภูมิภำค
26 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 33,250.00 33,250.00 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรห้วยแถลง จ ำกัดสหกรณ์กำรเกษตรห้วยแถลง จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) 888/2565 ลว 7/04/2565 5853/118 65057123687
27 ซ้ือครุภัณฑ์กำรแพทย์(ต่ ำกว่ำเกณฑ์) 5,700.00 5,700.00 เฉพำะเจำะจง บ.ชัยศิริเวชภัณฑ์ จ ำกัด บ.ชัยศิริเวชภัณฑ์ จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) 995/2565 ลว 26/04/2565 C21-4956 65057220221
28 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 14,704.00 14,704.00 เฉพำะเจำะจง บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ำกัด บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) 993/2565 ลว 26/04/2565 INA6503250001 65057225411
29 จ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนๆ 368,545.00 368,545.00 เฉพำะเจำะจง นำยธนภัทร จำรุสิริวัฒนำ นำยธนภัทร จำรุสิริวัฒนำ มำตรำ 56 (2) (ข) 1131/2565 ลว 9/05/2565 65057150913
30 ค่ำไฟฟ้ำ รพ.แห่งใหม่ เม.ย.65 1,952.49 1,952.49 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
31 ค่ำไฟฟ้ำ รพ. เม.ย.65 243,820.68 243,820.68 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
32 จ้ำงเหมำบริกำรรับฝำกไปรษณีย์ 740.00 740.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด บ.ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) 830/2565 ลว 7/04/2565 A30240-6504-0027 65057152515
33 ซ้ือบริกำรอินเตอร์เน็ต 12,733.00 12,733.00 เฉพำะเจำะจง บ.โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด บ.โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) 889/2565 ลว 8/04/2565 322857683 65057272590
34 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 19,698.55 19,698.55 เฉพำะเจำะจง บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จ ำกัด บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) 1123/2565 ลว 6/05/2565 IV6500640 65057263474
35 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 59,141.04 59,141.04 เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) 1125/2565 ลว 6/05/2565 1169516955 65057334761
36 ภำษี 21,637.60 21,637.60 กรมสรรพำกร กรมสรรพำกร
37 ภำษี 1,365.89 1,365.89 กรมสรรพำกร กรมสรรพำกร
38 ประกันสังคม 114,900.00 114,900.00 ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคม
39 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 11,812.80 11,812.80 เฉพำะเจำะจง บ.พรีคอน (ประเทศไทย) จ ำกัด บ.พรีคอน (ประเทศไทย) จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) 1011/2565 ลว 27/04/2565 SA-L2205-0137 65057259401
40 จ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนๆ 3,720.00 3,720.00 เฉพำะเจำะจง เทคโนธำนี มทส. เทคโนธำนี มทส. มำตรำ 56 (2) (ข) 1103/2565 ลว 5/05/2565 LSU65003047 65057299553

เลขท่ีโครงการในระบบ e-GPล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

โรงพยาบาลห้วยแถลง อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 1-31 พฤษภาคม 2565

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565



แบบ สขร.1

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

เลขท่ีโครงการในระบบ e-GPล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

โรงพยาบาลห้วยแถลง อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 1-31 พฤษภาคม 2565

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

41 ซ้ือบริกำรโทรศัพท์ 950.16 950.16 เฉพำะเจำะจง AIS AIS มำตรำ 56 (2) (ข) 877/2565 ลว 8/04/2565 65057274027
42 จ้ำงเหมำบริกำรอบแก๊ส 3,000.00 3,000.00 เฉพำะเจำะจง รพ.เซนต์เมร่ี รพ.เซนต์เมร่ี มำตรำ 56 (2) (ข) 1111/2565 ลว 5/05/2565 RO65-098273 65057302916
43 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 3,850.00 3,850.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ออฟฟิต เซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ออฟฟิต เซ็นเตอร์กรุ๊ป มำตรำ 56 (2) (ข) 1124/2565 ลว 6/05/2565 SO6505083 65057311913
44 จ้ำงเหมำบริกำรเคร่ืองอ่ำนและแปลงสัญญำณภำพเอกซเรย์33,500.00 33,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.จี ดี โฟร์ จ ำกัด บ.จี ดี โฟร์ จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) 828/2565 ลว 8/04/2565 GDIV-NMA65-05/020 65057246353
45 เช่ำเคร่ือง DR 28,250.00 28,250.00 เฉพำะเจำะจง บ.จี ดี โฟร์ จ ำกัด บ.จี ดี โฟร์ จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) 887/2565 ลว 8/04/2565 GDIV-NMA65-05/034 65057248950
46 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำน 24,000.00 24,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอกเจริญพำณิชย์ ร้ำน เอกเจริญพำณิชย์ มำตรำ 56 (2) (ข) 1102/2565 ลว 5/05/2565 600/12 65057245626
47 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำน 9,568.00 9,568.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจ้แจ๋ว ร้ำน เจ้แจ๋ว มำตรำ 56 (2) (ข) 1112/2565 ลว 5/05/2565 077/2 65057335788
48 จ้ำงเหมำบริกำรจัดกำรขยะมูลฝอย 900.00 900.00 เฉพำะเจำะจง เทศบำลต ำบลห้วยแถลง เทศบำลต ำบลห้วยแถลง มำตรำ 56 (2) (ข) 1132/2565 ลว 9/05/2565 50/7
49 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 5,510.50 5,510.50 เฉพำะเจำะจง บ.พรีคอน (ประเทศไทย) จ ำกัด บ.พรีคอน (ประเทศไทย) จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) 1171/2565 ลว 12/05/2565 SA-L2205-0289 65057338687
50 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 45,159.00 45,159.00 เฉพำะเจำะจง บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ำกัด บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) 1133/2565 ลว 9/05/2565 INA6505170021 65057362744
51 ซ้ือครุภัณฑ์กำรเกษตร(ต่ ำกว่ำเกณฑ์) 6,290.00 6,292.00 เฉพำะเจำะจง บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ำกัด บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) 1134/2565 ลว 9/05/2565 INA6505170022 65057363273
52 จ้ำงเหมำบริกำรอบแก๊ส 1,500.00 1,500.00 เฉพำะเจำะจง รพ.เซนต์เมร่ี รพ.เซนต์เมร่ี มำตรำ 56 (2) (ข) 1172/2565 ลว 12/05/2565 RO65-103256 65057349280
53 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 9,400.00 9,400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ดีพร้อม ธุรกิจ ร้ำน ดีพร้อม ธุรกิจ มำตรำ 56 (2) (ข) 1185/2565 ลว 17/05/2565 DIV650506 65057369249
54 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 31,966.95 31,966.95 เฉพำะเจำะจง บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จ ำกัด บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) 1186/2565 ลว 17/05/2565 IV6500729 65057376967
55 จ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนๆ 65,000.00 65,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน จงเจริญกำรค้ำ ร้ำน จงเจริญกำรค้ำ มำตรำ 56 (2) (ข) 1184/2565 ลว 17/05/2565 12/20 65057365988
56 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำน 15,000.00 15,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.บี แอนด์ บี ปำกช่อง สเตช่ันเนอร่ีหจก.บี แอนด์ บี ปำกช่อง สเตช่ันเนอร่ี มำตรำ 56 (2) (ข) 1135/2565 ลว 9/05/2565 BL6505004 65057379455
57 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำน 40,531.60 40,531.60 เฉพำะเจำะจง บ.สยำมยูเน่ียนเคมีคอล จ ำกัด บ.สยำมยูเนียนเคมีคอล จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) 1007/2565 ลว 25/04/2565 IVSU6505022 65057391304
58 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำน 21,000.00 21,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.สยำมยูเน่ียนเคมีคอล จ ำกัด บ.สยำมยูเนียนเคมีคอล จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) 1113/2565 ลว 5/05/2565 IVSU6505023 65057391497
59 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 4,840.00 4,840.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ออฟฟิต เซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ออฟฟิต เซ็นเตอร์กรุ๊ป มำตรำ 56 (2) (ข) 1191/2565 ลว 18/05/2565 SO6505193 65057392106
60 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 3,850.00 3,850.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ออฟฟิต เซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ออฟฟิต เซ็นเตอร์กรุ๊ป มำตรำ 56 (2) (ข) 1192/2565 ลว 18/05/2565 SO6505200 65057394062

61 ซ้ือบริกำรโทรศัพท์ 1,312.89 1,312.89 เฉพำะเจำะจง บ.โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด บ.โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด มำตรำ 56 (2) (ข) 1050/2565 ลว 29/04/2565 65057396761

1,740,032.51



แบบ สขร.1

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

1 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 937/2565 ลว 19/4/2565 5336237800 65057050761
2 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 1,712.00 1,712.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 877/2565 ลว 7/4/2565 5336214700 65057037821
3 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 939/2565 ลว 19/4/2565 HV6501690 65057048570
4 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 931/2565 ลว 19/4/2565 HV6501666 65057036839
5 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 5,457.00 5,457.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 973/2565 ลว 22/4/2565 650403697 65057048017
6 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 876/2565 ลว 7/4/2565 650402306 65057022886
7 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รีเบส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รีเบส มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 943/2565 ลว 19/4/2565 6504015 65057035259
8 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 6,200.00 6,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วากัส เมดิเซีย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วากัส เมดิเซีย มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 942/2565 ลว 19/4/2565 650405 65057034149
9 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 9,120.00 9,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 875/2565 ลว 7/4/2565 C22-2365 65057032446

10 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเป้ิล ที ริช พลัส จ ากัด บริษัท ทริปเป้ิล ที ริช พลัส จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 933/2565 ลว 19/4/2565 650425-0002 65057028050

11 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 6,680.00 6,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 932/2565 ลว 19/4/2565 IV6514483 65057025422

12 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัดบริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 938/2565 ลว 19/4/2565 652737 65057024419

13 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 935/2565 ลว 19/4/2565 IV22003954 65047422594
14 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 25,550.00 25,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากัดบริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 940/2565 ลว 19/4/2565 6200003065 65047419431
15 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 2,482.40 2,482.40 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 971/2565 ลว 22/4/2565 IV5040841 65047420589
16 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด์ อินฟินิต้ี จ ากัด บริษัท แซนด์ อินฟินิต้ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 972/2565 ลว 22/4/2565 IV22-04-278 65047422003
17 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 8,980.00 8,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 936/2565 ลว 19/4/2565 1169428934 65047411546
18 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 878/2565 ลว 7/4/2565 1169348496 65047409024
19 ครุภัณฑ์การแพทย์ 324,000.00 324,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี เวิลด์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท บี เวิลด์ เมดิคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 934/2565 ลว 19/4/2565 1803 65057029587
20 บริการท าฟันปลอม 37,000.00 37,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 498/2565 ลว 28/2/2565 ก.พ.-65 65057132931
21 บริการท าฟันปลอม 2,889.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 497/2565 ลว 28/2/2565 ก.พ.-65 65057130589
22 วัสดุทันตกรรม 14,360.00 14,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัดบริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 874/2565 ลว 7/4/2565 IV2203103738 65057138697
23 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 62,782.72 62,782.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 923/2565 ลว 18/4/2565 IV122040391 65057170811
24 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 922/2565 ลว 18/4/2565 INV6504-0516 65057167267
25 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา จ ากัด บริษัท ดีซีเอช ออริกา จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 924/2565 ลว 18/4/2565 UG94256787 65057164701
26 ส่วนประกอบของเลือด 18,610.00 18,610.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยมาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 499/2565 ลว 28/2/2565 มี.ค.-65 65057151151
27 วัสดุเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 11,800.00 11,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา จ ากัด บริษัท ดีซีเอช ออริกา จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 1051/2565 ลว 29/4/2565 UG94261943 65057381485
28 วัสดุเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 9,360.00 9,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 1057/2565 ลว 29/4/2565 IV6515480 65057379821
29 วัสดุเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 1,380.00 1,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.พี.เอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ ากัดบริษัท พี.พี.เอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 1056/2565 ลว 29/4/2565 651235 65057374134
30 วัสดุเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท๊อปโปร อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัดบริษัท ท๊อปโปร อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 1055/2565 ลว 29/4/2565 IV6505009 65057370343
31 วัสดุเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัดบริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 1054/2565 ลว 29/4/2565 5448437212 65057366260
32 วัสดุเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 2,300.50 2,300.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัดบริษัท เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 1058/2565 ลว 29/4/2565 8103014615 65057363499
33 วัสดุเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 20,360.00 20,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 1052/2565 ลว 29/4/2565 IV22004481 65057351771
34 วัสดุเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 946/2565 ลว 19/4/2565 IV22004354 65057335015
35 วัสดุเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 1121/2565 ลว 9/5/2565 5336353237 65057318983
36 วัสดุเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 18,404.00 18,404.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 1053/2565 ลว 29/4/2565 5336320243 65057317096
37 วัสดุการแพทย์ 25,550.00 25,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากัดบริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 1122/2565 ลว 6/5/2565 6200003538 65057276095

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
โรงพยาบาลห้วยแถลง อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี 1 - 31 พฤษภาคม 2565

เลขท่ีโครงการในระบบ e-GPล 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

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
โรงพยาบาลห้วยแถลง อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี 1 - 31 พฤษภาคม 2565

เลขท่ีโครงการในระบบ e-GPล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

38 วัสดุการแพทย์ 12,775.00 12,775.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากัดบริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 1047/2565 ลว 29/4/2565 6200003457 65057279263
39 วัสดุการแพทย์ 1,960.00 1,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.ที. เมดิแค็ล ดีไวซ์ จ ากัดบริษัท อาร์.ที. เมดิแค็ล ดีไวซ์ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 1046/2565 ลว 29/4/2565 22/05-0002 65057281367
40 ครุภัณฑ์การแพทย์ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพร์ม์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพร์ม์ เมดิคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 1049/2565 ลว 29/4/2565 IV6504-4361 65057287147
41 ครุภัณฑ์การแพทย์ 150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพร์ม์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพร์ม์ เมดิคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 1048/2565 ลว 29/4/2565 IV6504-4434 65057289576
42 วัสดุการแพทย์ 2,878.30 2,878.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จ ากัด บริษัท เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 1190/2565 ลว 17/5/2565 8103113121 65057549153
43 วัสดุการแพทย์ 9,120.00 9,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 1188/2565 ลว 17/5/2565 C22-2981 65057516350
44 วัสดุการแพทย์ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด์ อินฟินิต้ี จ ากัด บริษัท แซนด์ อินฟินิต้ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 1189/2565 ลว 17/5/2565 IV22-05-085 65057514502
45 วัสดุการแพทย์ 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) ท่ี 1209/2565 ลว 18/5/2565 651278 65057511672
46 วัสดุการแพทย์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.พี.เอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ ากัดบริษัท พี.พี.เอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 1208/2565 ลว 18/5/2565 651277 65057509376
47 ครุภัณฑ์การแพทย์ต่ ากว่าเกณฑ์ 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แคช เมดิคอล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แคช เมดิคอล มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 1187/2565 ลว 17/5/2565 CAS2022050001 65057495745
48 วัสดุเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 9,140.00 9,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 1130/2565 ลว 6/5/2565 HV6501998 65057459489
49 วัสดุเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 1,797.60 1,797.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 1207/2565 ลว 18/5/2565 5336199270 65057461077
50 วัสดุเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 1036/2565 ลว 29/4/2565 650500034 65057454904

1,181,458.52


