
ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ
จัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 23,673.75 23,673.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาเหมาะสม 1164273386 
ลว. 8 ต.ค. 62

2 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด ราคาเหมาะสม IV-620022444 
 ลว. 8 ต.ค. 62

3 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 11,410.00 11,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ด
วานซ์ จ ากัด

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ด
วานซ์ จ ากัด

ราคาเหมาะสม IV6209-0997 
ลว. 8 ต.ค. 62

4 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 28,248.00 28,248.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ราคาเหมาะสม 1380666 ลว. 8
 ต.ค. 62

5 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 13,250.00 13,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิฟาย กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ควอลิฟาย กรุ๊ป จ ากัด ราคาเหมาะสม 144700 ลว. 8 
ต.ค. 62

6 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพลททินั่ม อินเตอร์ 
พร้ิน แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท แพลททินั่ม อินเตอร์ 
พร้ิน แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด

ราคาเหมาะสม IV62/09/045 
ลว. 8 ต.ค. 62

7 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ
ไทย) จ ากัด

ราคาเหมาะสม 5330244958A 
ลว. 9 ต.ค. 62

8 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 98,963.80 98,963.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม INV6210-0347 
ลว. 28 ต.ค. 62

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม  2562

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิน่



ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ
จัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคและราคาที่
เสนอ

รายชื่อผู้เสนอราคและราคาที่
เสนอ

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือยาสมุนไพร 2,725.00 2,725.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชมพู่ ร้านชมพู่ ราคาเหมาะสม เลขที ่03/36 ลว. 
9 ต.ค.62

2 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 11,529.25 11,529.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด บริษัท บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด ราคาเหมาะสม 62028910 ลว. 
9 ต.ค.62

3 ซ้ือวัสดุการแพทย์ทัว่ไป 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนริช เมด จ ากัด บริษัท เอนริช เมด จ ากัด ราคาเหมาะสม IV625620 ลว. 
10 ต.ค.62

4 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,070.00 5,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาเหมาะสม 1164380989 
ลว. 11 ต.ค.62

5 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 77,656.32 77,656.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาเหมาะสม 1164382292 
ลว. 11 ต.ค.62

6 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล 
จ ากัด

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล 
จ ากัด

ราคาเหมาะสม SI14/1914501 
ลว. 11 ต.ค.62

7 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 13,200.00 13,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ 
(2517)จ ากัด

บริษัท พาตาร์แลบ 
(2517)จ ากัด

ราคาเหมาะสม IU9090576 ลว.
 15 ต.ค.62

8 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ 
จ ากัด

บริษัท ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ 
จ ากัด

ราคาเหมาะสม 62021444 ลว. 
15 ต.ค.62

9 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 14,939.05 14,939.05 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภิญโญ
ฟาร์มาซี

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภิญโญ
ฟาร์มาซี

ราคาเหมาะสม IV6232558 ลว. 
15 ต.ค.62

10 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด

ราคาเหมาะสม 921132952 ลว.
 15 ต.ค.62

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิน่

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม  2562



ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ
จัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคและราคาที่
เสนอ

รายชื่อผู้เสนอราคและราคาที่
เสนอ

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

11 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9,075.00 9,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาเหมาะสม IV62091234 
ลว.15 ต.ค.62

12 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด บริษัท มาสุ จ ากัด ราคาเหมาะสม 175282 ลว. 15
 ต.ค.62

13 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,850.00 8,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ 
จ ากัด

บริษัท ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ 
จ ากัด

ราคาเหมาะสม 62021445 ลว. 
15 ต.ค.62

14 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 59,050.00 59,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากัด

ราคาเหมาะสม 921133762 ลว.
 15 ต.ค.62

15 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 4,237.20 4,237.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จ ากัด บริษัท ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จ ากัด ราคาเหมาะสม IK6207536-7 
ลว. 16  ต.ค.62

16 ซ้ือวัสดุการแพทย์ทัว่ไป 29,200.00 29,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บีบีเค ร้าน บีบีเค ราคาเหมาะสม B62-79 ลว. 21 
ต.ค.62

17 ซ้ือวัสดุการแพทย์ทัว่ไป 11,922.60 11,922.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญสุข ฟาร์มา ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท เจริญสุข ฟาร์มา ซัพ
พลาย จ ากัด

ราคาเหมาะสม IV62-01699 ลว.
 21 ต.ค.62

18 ซ้ือวัสดุการแพทย์ทัว่ไป 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ท.ีซี.เอ็ม. อินเตอร์เทรด
 (1997)

หจก. ท.ีซี.เอ็ม. อินเตอร์เทรด
 (1997)

ราคาเหมาะสม IV62093967 
ลว.22  ต.ค.62

19 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง ปฐมอโศก ปฐมอโศก ราคาเหมาะสม  เลขที ่48 ลว. 22
 ต.ค.62

20 ซ้ือวัสดุการแพทย์ทัว่ไป 11,500.00 11,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ท.ีซี.เอ็ม. อินเตอร์เทรด
 (1997)

หจก. ท.ีซี.เอ็ม. อินเตอร์เทรด
 (1997)

ราคาเหมาะสม IV62093969 ลว.
 22 ต.ค.62

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม  2562

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิน่



ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ
จัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคและราคาที่
เสนอ

รายชื่อผู้เสนอราคและราคาที่
เสนอ

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

21 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 22,300.00 22,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญสุข ฟาร์มา ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท เจริญสุข ฟาร์มา ซัพ
พลาย จ ากัด

ราคาเหมาะสม iv6201698 ลว. 
22 ต.ค.62

22 ซ้ือยาแผนจีน 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง มานพเวชเภสัช มานพเวชเภสัช ราคาเหมาะสม เลขที ่34 ลว. 22 
ต.ค.62

23 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,902.14 6,902.14 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม ราคาเหมาะสม NPH621024002
4 ลว. 24 ต.ค.62

24 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,439.60 2,439.60 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาเหมาะสม 3000185871 
ลว. 24 ต.ค.62

25 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 74,169.62 74,169.62 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาเหมาะสม 3000185886 
ลว. 24 ต.ค.62

26 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 26,400.00 26,400.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาเหมาะสม 3000187098 
ลว. 24 ต.ค.62

27 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,270.00 12,270.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาเหมาะสม 3000185884 
ลว. 24 ต.ค.62

28 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาเหมาะสม 3000188380 
ลว. 24 ต.ค.62

29 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,720.85 5,720.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด ราคาเหมาะสม 9110193809 
ลว. 25 ต.ค.62

30 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 22,620.00 22,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด ราคาเหมาะสม 311097402039
 ลว. 25 ต.ค.62

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิน่
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม  2562

แบบ สขร.1



ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ
จัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

31 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ราคาเหมาะสม IV19-41389 ลว.
 25 ต.ค.62

32 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 19,650.00 19,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล 
จ ากัด

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล 
จ ากัด

ราคาเหมาะสม SI14/1920287 
ลว. 25 ต.ค.62

33 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,750.00 2,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม 
จ ากัด

บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม 
จ ากัด

ราคาเหมาะสม 191000692 ลว.
 25 ต.ค.62

34 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,475.00 5,475.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีแมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ท.ีแมน ฟาร์มา จ ากัด ราคาเหมาะสม IV6210003076
 ลว. 25 ต.ค.62

35 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปีย้น จ ากัด บริษัท ยูโทเปีย้น จ ากัด ราคาเหมาะสม IU6203665 ลว.
 25 ต.ค.62

36 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,514.00 11,514.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส์ 
(1979) จ ากัด

บริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส์ 
(1979) จ ากัด

ราคาเหมาะสม T6210/11219 
ลว. 25 ต.ค.62

37 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 29,310.00 29,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ากัด

ราคาเหมาะสม 621103464 ลว.
 25 ต.ค.62

38 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,561.00 5,561.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด ราคาเหมาะสม IVU-62034447 
ลว. 25 ต.ค.62

39 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,070.00 2,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีแมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ท.ีแมน ฟาร์มา จ ากัด ราคาเหมาะสม IV6210003062
 ลว. 25 ต.ค.62

40 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปีย้น จ ากัด บริษัท ยูโทเปีย้น จ ากัด ราคาเหมาะสม PR1901086 ลว.
 25 ต.ค.62

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม  2562

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิน่



ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุงานบ้าน งานครัว 11,299.20 11,299.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิมแพค คลีนนิ่ง 
เซอร์วิสเซส จ ากัด

บริษัท อิมแพค คลีนนิ่ง 
เซอร์วิสเซส จ ากัด

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ เลขที่
0013/2562 ลว.
 31 ต.ค.62

2 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 90.00 90 เฉพาะเจาะจง ร้าน พรรุ่งทรัพย์ ร้าน พรรุ่งทรัพย์ ราคาเหมาะสม เลขที ่10/04  ลว.
 31 ต.ค.62

3 วัสดุก่อสร้าง 446.00 446 เฉพาะเจาะจง ร้าน เหมืองนาพัฒนา ร้าน เหมืองนาพัฒนา ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที ่
10/2  ลว. 31 
ต.ค.62

4 วัสดุส านักงาน 5750.00 5,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บีบีเค ร้าน บีบีเค ราคาเหมาะสม B62-89 ลว. 31 
ต.ค.62

5 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1046.00 1,046.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พรรุ่งทรัพย์ ร้าน พรรุ่งทรัพย์ ราคาเหมาะสม เลขที ่10/3 ลว. 
31 ต.ค.62

6 วัสดุก่อสร้าง 190.00 190 เฉพาะเจาะจง ร้าน พรรุ่งทรัพย์ ร้าน พรรุ่งทรัพย์ ราคาเหมาะสม เลขที่10/1 ลว. 31
 ต.ค.62

7 วัสดุก่อสร้าง 1054.00 1,054.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เหมืองนาพัฒนา ร้าน เหมืองนาพัฒนา ราคาเหมาะสม เลขที ่16/2 ลว. 
31 ต.ค.62

8 คุรภัณฑ์ส านักงาน 17200.00 17,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โชคดี คอร์ปอเรท 
จ ากกัด

บริษัท โชคดี คอร์ปอเรท 
จ ากกัด

ราคาเหมาะสม CDC621004/01
 ลว. 31 ต.ค.62

9 วัสดุก่อสร้าง 1010.00 1,010.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศรีนคร ร้าน ศรีนคร ราคาเหมาะสม เลขที ่110/1 ลว. 
31 ต.ค.62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม  2562
กลุ่มงานบริหารทัว่ไป  โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิน่

แบบ สขร.1



10 วัสดุก่อสร้าง 190.00 190 เฉพาะเจาะจง ร้าน พรรุ่งทรัพย์ ร้าน พรรุ่งทรัพย์ ราคาเหมาะสม เลที ่10/2 ลว. 31
 ต.ค.62

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

11 ค่าจ้างเหมาจัดท าใบเสร็จรับเงิน 37000.00 37,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพลททินั่ม อินเตอร์ 
พร้ิน แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท แพลททินั่ม อินเตอร์ 
พร้ิน แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด

ราคาเหมาะสม IV62/09/044 
ลว. 31 ต.ค.62

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม  2562
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