
แบบ สขร.1

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

1 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) 663/2565 ลว 17/03/2565 1169294143 65047000458
2 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,854.00 1,854.00 เฉพาะเจาะจง บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) 600/2565 ลว 11/03/2565 INA6503250004 65047025905
3 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 9,284.00 9,284.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ้แจ๋ว ร้าน เจ้แจ๋ว มาตรา 56 (2) (ข) 735/2565 ลว 28/03/2565 072/2 65047026208
4 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 9,014.00 9,014.00 เฉพาะเจาะจง บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) 693/2565 ลว 22/03/2565 INV6503310008 65047048698
5 ซ้ือวัสดุซ่อมแซม 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีพร้อม ธุรกิจ ร้าน ดีพร้อม ธุรกิจ มาตรา 56 (2) (ข) 788/2565 ลว 30/03/2565 DIV650305 65047081123
6 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 9,400.00 9,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีพร้อม ธุรกิจ ร้าน ดีพร้อม ธุรกิจ มาตรา 56 (2) (ข) 762/2565 ลว 29/03/2565 DIV650304 65047079088
7 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,717.80 2,717.80 เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชเอสพีทีรวมก๊าซ หจก.โคราชเอสพีทีรวมก๊าซ มาตรา 56 (2) (ข) 784/2565 ลว 30/03/2565 ST6503-1216 65047077920
8 จ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 34,500.00 34,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ทองมี เทคโนโลยี ร้าน ทองมี เทคโนโลยี มาตรา 56 (2) (ข) 694/2565 ลว 22/03/2565 IV650007 65047077853
9 ซ้ือวัสดุส านักงาน 14,005.00 14,005.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.วิทยาภัณฑ์ ร้าน ป.วิทยาภัณฑ์ มาตรา 56 (2) (ข) 664/2565 ลว 17/03/2565 6503018 65047050297
10 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 30,949.50 30,949.50 เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จ ากัด บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) 831/2565 ลว 4/04/2565 IV6500448 65047104359
11 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 37,034.00 37,034.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดวงทิพย์ปิโตรเลียม หจก.ดวงทิพย์ปิโตรเลียม มาตรา 56 (2) (ข) 508/2565 ลว 28/02/2565 IVDT042565006 65047101860
12 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 3,880.00 3,880.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน คุณากร ร้าน คุณากร มาตรา 56 (2) (ข) 790/2565 ลว 30/03/2565 034/003 65047091057
13 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 3,972.00 3,972.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน คุณากร ร้าน คุณากร มาตรา 56 (2) (ข) 789/2565 ลว 30/03/2565 035/003 65047089235
14 ซ้ือวัสดุซ่อมแซม 29,500.00 29,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จารุนิภา ร้าน จารุนิภา มาตรา 56 (2) (ข) 811/2565 ลว 1/04/2565 2/1 65047112144
15 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 23,400.00 23,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จารุนิภา ร้าน จารุนิภา มาตรา 56 (2) (ข) 842/2565 ลว 4/04/2565 3/1 65047188301
16 ซ้ือวัสดุซ่อมแซม 3,240.00 3,240.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จารุนิภา ร้าน จารุนิภา มาตรา 56 (2) (ข) 832/2565 ลว 4/04/2565 4/1 65047185717
17 ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ 61,500.00 61,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จารุนิภา ร้าน จารุนิภา มาตรา 56 (2) (ข) 712/2565 ลว 24/03/2565 1/1 65047184980
18 ค่าน้ าประปา มี.ค.65 28,484.47 28,484.47 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค
19 ซ้ือบริการอินเตอร์เน็ต 12,733.00 12,733.00 เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) 667/2565 ลว 17/03/2565 321838996 65047198457
20 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,850.00 3,850.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ออฟฟิต เซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ออฟฟิต เซ็นเตอร์ กรุ๊ป มาตรา 56 (2) (ข) 843/2565 ลว 4/04/2565 SO6504087 65047196108
21 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอร์เคลนซ์ เทคโนโลยี จ ากัด บ.แอร์เคลนซ์ เทคโนโลยี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) 741/2565 ลว 28/03/2565 HS0000226 65047208266
22 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามยูเน่ียนเคมีคอล จ ากัด บ.สยามยูเน่ียนเคมีคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) 732/2565 ลว 28/03/2565 IVSU6504014 65047210446
23 จ้างเหมาบริการจัดการขยะติดเช้ือ 68,363.10 68,363.10 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ มาตรา 56 (2) (ข) 515/2565 ลว 28/02/2565 IV650331/093 65047207586
24 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 49,200.00 49,200.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรห้วยแถลง จ ากัดสหกร์การเกษตรห้วยแถลง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) 509/2565 ลว 28/02/2565 5810/117 65047155599
25 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 9,972.40 9,972.40 เฉพาะเจาะจง บ.สยามยูเน่ียนเคมีคอล จ ากัด บ.สยามยูเน่ียนเคมีคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) 742/2565 ลว 28/03/2565 IVSU6504017 65047219789
26 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามยูเน่ียนเคมีคอล จ ากัด บ.สยามยูเน่ียนเคมีคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) 718/2565 ลว 25/03/2565 IVSU6503094 65047222036
27 จ้างเหมาบริการรับฝากไปรษณีย์ 1,419.00 1,419.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไปรษณีย์ไทย จ ากัด บ.ไปรษณีย์ไทย จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) 495/2565 ลว 28/02/2565 A30240-6503-0018 65047165012
28 ภาษี 1,113.06 1,113.06 กรมสรรพากร กรมสรรพากร
29 ภาษี 34,286.84 34,286.84 กรมสรรพากร กรมสรรพากร
30 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 9,168.00 9,168.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ้แจ๋ว ร้าน เจ้แจ๋ว มาตรา 56 (2) (ข) 872/2565 ลว 7/04/2565 074/2 65047244882
31 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ้แจ๋ว ร้าน เจ้แจ๋ว มาตรา 56 (2) (ข) 853/2565 ลว 7/04/2565 075/2 65047255375
32 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 32,634.00 32,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) 838/2565 ลว 4/04/2565 INV6503010002 65047255310
33 จ้างเหมาบริการเคร่ืองอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์33,500.00 33,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี ดี โฟร์ จ ากัด บ.จี ดี โฟร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) 640/2565 ลว 11/03/2565 GDIV-NMA65-04/020 65047265803
34 เช่าเคร่ือง DR 28,250.00 28,250.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี ดี โฟร์ จ ากัด บ.จี ดี โฟร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) 628/2565 ลว 11/03/2565 GDIV-NMA65-04/034 65047268635
35 ซ้ือวัสดุบริโภค 66,845.04 66,845.04 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) 849/2565 ลว 7/04/2565 1169374000 65047334498
36 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 9,400.00 9,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีพร้อม ธุรกิจ ร้าน ดีพร้อม ธุรกิจ มาตรา 56 (2) (ข) 904/2565 ลว 12/04/2565 DIV650401 65047333324
37 ซ้ือวัสดุส านักงาน 19,474.00 19,474.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) 841/2565 ลว 4/04/2565 INV65040029 65047278903
38 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 31,500.00 31,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เฟรนด์ล่ี แบกส์ จ ากัด บ.เฟรนด์ล่ี แบกส์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) 649/2565 ลว 25/03/2565 IV006503135 65047357725
39 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 23,551.93 23,551.93 เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จ ากัด บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) 905/2565 ลว 12/04/2565 IV6500537 65047361081
40 ซ้ือบริการโทรศัพท์ 950.16 950.16 เฉพาะเจาะจง AIS AIS มาตรา 56 (2) (ข)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   65047279833

เลขท่ีโครงการในระบบ e-GPล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565
โรงพยาบาลห้วยแถลง อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี 1-30 เมษายน 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

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565
โรงพยาบาลห้วยแถลง อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี 1-30 เมษายน 2565

41 ค่าไฟฟ้า รพ. มี.ค.65 267,991.61 267,991.61 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
42 ค่าไฟฟ้า รพ.แห่งใหม่ มี.ค.65 2,019.64 2,019.64 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
43 จ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 21,457.50 21,457.50 เฉพาะเจาะจง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาตรา 56 (2) (ข) 902/2565 ลว 12/04/2565 LSU65001530 65047336987
44 จ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 3,720.00 3,720.00 เฉพาะเจาะจง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาตรา 56 (2) (ข) 903/2565 ลว 12/04/2565 LSU65001531 65047345812
45 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) 885/2565 ลว 8/04/2565 INV65040055 65047368311
46 ซ้ือวัสดุส านักงาน 37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บ.อิทธิบาทเปเปอร์ 2545 จ ากัด บ.อิทธิบาทเปเปอร์ 2545 จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) 921/2565 ลว 18/04/2565 IV65-00515 65047357537
47 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 3,595.20 3,595.20 เฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ดี เคมีคอล จ ากัด บ.ซีอาร์ดี เคมีคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) 909/2565 ลว 12/04/2565 650419 65047404980
48 ประกันสังคม 119,614.00 119,614.00 ส านักงานประกันสังคม ส านักงานประกันสังคม
49 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,444.50 1,444.50 เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชเอสพีทีรวมก๊าซ หจก.โคราชเอสพีทีรวมก๊าซ มาตรา 56 (2) (ข) 951/2565 ลว 20/04/2565 ST6504-0425 65047405907
50 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,850.00 3,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จารุนิภา ร้าน จารุนิภา มาตรา 56 (2) (ข) 5/1
51 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,840.00 4,840.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ออฟฟิต เซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ออฟฟิต เซ็นเตอร์ กรุ๊ป มาตรา 56 (2) (ข) 926/2565 ลว 18/04/2565 SO6504150 65047405234
52 จ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 25,200.00 25,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มีบุญ อิงค์เจ็ท ร้าน มีบุญ อิงค์เจ็ท มาตรา 56 (2) (ข) 952/2565 ลว 20/04/2565 22/8 65047407768
53 ซ้ือบริการโทรศัพท์ 1,292.56 1,292.56 เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) 743/2565 ลว 28/03/2565 65047370116

1,272,375.31



แบบ สขร.1

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

1 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด์ อินฟินิต้ี จ ากัด บริษัท แซนด์ อินฟินิต้ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 474/2565 ลว 18/3/2565 IV22-03-283 65047041448
2 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 597/2565 ลว 9/3/2565 IV22-13278 65047040150
3 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วี แคร์ เมดไลน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วี แคร์ เมดไลน์ มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 599/2565 ลว 11/3/2565 531 65047038146
4 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 3,192.00 3,192.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 638/2565 ลว 14/3/2565 IV0085327 65047033830
5 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 673/2565 ลว 18/3/2565 C22-1746 65047032278
6 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 671/2565 ลว 18/3/2565 HV6501204 65047028471
7 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 534/2565 ลว 2/3/2565 HV6501121 65047026574
8 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 598/2565 ลว 11/3/2565 C22-1398 65047011698
9 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด์ อินฟินิต้ี จ ากัด บริษัท แซนด์ อินฟินิต้ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 446/2565 ลว 18/3/2565 IV22-03-304 65047002992

10 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รีเบส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รีเบส มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 672/2565 ลว 18/3/2565 6503013 65037568031

11 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 51,100.00 51,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากัดบริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 679/2565 ลว 18/3/2565 6200002274 65037566417

12 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัดบริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 676/2565 ลว 18/3/2565 5448410378 65037558784

13 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 677/2565 ลว 18/3/2565 5336031950 65037556681
14 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 34,047.40 34,047.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 678/2565 ลว 18/3/2565 5336029517 65037554921
15 ส่วนประกอบของเลือด 19,690.00 19,690.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยมาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 249/2565 ลว 31/1/2565 ก.พ.-65 65047066396
16 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9,360.00 9,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดซินเนอร์ จ ากัด บริษัท เมดซินเนอร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 634/2565 ลว 14/3/2565 IV6503023 65047065372
17 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา จ ากัด บริษัท ดีซีเอช ออริกา จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 637/2565 ลว 14/3/2565 UG94244848 65047063209
18 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 644/2565 ลว 15/3/2565 INV6503-1322 65047061652
19 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 46,965.00 46,965.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 635/2565 ลว 14/3/2565 IV122030538 65047060430
20 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 51,405.08 51,405.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 596/2565 ลว 11/3/2565 IV122030530 65047053617
21 บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 71,065.00 71,065.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอร่ี จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 510/2565 ลว 28/2/2565 R0122030141 65047191664
22 วัสดุทันตกรรม 5,521.20 5,521.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 833/2565 ลว 4/4/2565 5336172223 65047201474
23 วัสดุทันตกรรม 2,315.00 2,315.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จ ากัดบริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 834/2565 ลว 4/4/2565 A2203-1548 65047200228
24 บริการท าฟันปลอม 19,885.95 19,885.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 260/2565 ลว 31/1/2565 ก.พ.-65 65047204330
25 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 1,562.20 1,562.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 814/2565 ลว 1/4/2565 650305622 65047268567
26 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 726/2565 ลว 25/3/2565 650306137 65047266900
27 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 4,173.00 4,173.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 721/2565 ลว 25/3/2565 650304192 65047263895
28 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 3,345.90 3,345.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 723/2565 ลว 25/3/2565 IV0085371 65047262290
29 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 1,920.00 1,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 724/2565 ลว 25/3/2565 C22-1815 65047260483
30 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไวเทิล ซายน์ เมดิคอลห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไวเทิล ซายน์ เมดิคอลมาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 665/2565 ลว 17/3/2565 1194 65047258481
31 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 37,000.00 37,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์-เทค เซ็นเตอร์ จ ากัดบริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์-เทค เซ็นเตอร์ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 813/2565 ลว 1/4/2565 APTS2022-351 65047257468
32 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 2,600.10 2,600.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 727/2565 ลว 25/3/2565 5336108321 65047256563
33 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 5,296.50 5,296.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 724/2565 ลว 25/3/2565 5336092892 65047255687
34 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 813/2565 ลว 1/4/2565 65030026 65047249660
35 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 4,680.00 4,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 815/2565 ลว 1/4/2565 IV6512103 65047248123
36 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 816/2565 ลว 1/4/2565 HV6501403 65047246903
37 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แคช เมดิคอล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แคช เมดิคอล มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 818/2565 ลว 1/4/2565 CAS2022040002 65047245560

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565
โรงพยาบาลห้วยแถลง อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี 1 - 30 เมษายน 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 เมษายน 2565
โรงพยาบาลห้วยแถลง อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี 1 - 30 เมษายน 2565

เลขท่ีโครงการในระบบ e-GPล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

38 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเป้ิล ที ริส พลัส จ ากัด บริษัท ทริปเป้ิล ที ริส พลัส จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 820/2565 ลว 1/4/2565 650329-0001 65047240877
39 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 6,250.00 6,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท๊อปโปร อินเตอร์เนช้ันแนล จ ากัดบริษัท ท๊อปโปร อินเตอร์เนช้ันแนล จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 816/2565 ลว 1/4/2565 IV6504007 65047239309
40 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 38,325.00 38,325.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากัดบริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 819/2565 ลว 1/4/2565 6200002684 65047237299
41 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 5,296.50 5,296.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากัดบริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 722/2565 ลว 25/3/2565 6200002480 65047234947
42 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัดบริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 836/2565 ลว 4/4/2565 INV-22-2465 65047349564
43 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ จ ากัด บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 835/2565 ลว 4/4/2565 IV65030555 65047341683
44 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 871/2565 ลว 7/4/2565 IV122040203 65047337674
45 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 74,070.44 74,070.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 837/2565 ลว 4/4/2565 IV122030819 65047334415
46 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 79,200.00 79,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 881/2565 ลว 8/4/2565 IV122040204 65047237287
47 บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 137,285.00 137,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอร่ี เซอร์วิส จ ากัดบริษัท อินโนเทค ลาบอราทอร่ี เซอร์วิส จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) ท่ี 496/2565 ลว 28/2/2565 SV001/6503147 65047340495

1,057,546.27 z


