
ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ
จัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์

33,750.00 33,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม INV6302-0634      
ลว. 16 ม.ีค. 63

2 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์

6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ราคาเหมาะสม IV20-08730         
ลว. 16 ม.ีค. 63

3 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์

93,912.00 93,912.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม INV6303-0420      
ลว. 16 ม.ีค. 63

4 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์

13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด ราคาเหมาะสม EX-IV6302-074     
 ลว. 31 ม.ีค. 63

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม  2563

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิน่



ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ
จัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

1 วสัดุทางเภสัชกรรม 3852 3852 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ธนบรีุอ๊อกซิเย็น จ ากัด บ.ธนบรีุอ๊อกซิเย็น จ ากัด เกณฑ์ราคาและคุณภาพ 6303030035

3852 3852 3 มี.ค 2563

2 วสัดุทางเภสัชกรรม 3600 3600 วธิเีฉพาะเจาะจง ปฐมอโศก ปฐมอโศก เกณฑ์ราคาและคุณภาพ 6303130037

3600 3600 13 มี.ค 2563

3 สมุนไพร 3165 3165 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชมพู่ ตลาดปฐมมงคง ร้านชมพู่ ตลาดปฐมมงคง เกณฑ์ราคาและคุณภาพ 6303130038

3165 3165 13 มี.ค 2563

4 สมุนไพร 18000 18000 วธิเีฉพาะเจาะจง มานพเวชเภสัช มานพเวชเภสัช เกณฑ์ราคาและคุณภาพ 6303130039

18000 18000 13 มี.ค 2563

5 สมุนไพร 8000 8000 วธิเีฉพาะเจาะจง มาซาแลบ มาซาแลบ เกณฑ์ราคาและคุณภาพ 6303180040

8000 8000 18 มี.ค 2563

6 วสัดุทางเภสัชกรรม 3852 3852 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ธนบรีุอ๊อกซิเย็น จ ากัด บ.ธนบรีุอ๊อกซิเย็น จ ากัด เกณฑ์ราคาและคุณภาพ 6303230041

3852 3852 19 มี.ค 2563

7 วสัดุทางเภสัชกรรม 180 180 วธิเีฉพาะเจาะจง ดอนตูมออกซิเจน ดอนตูมออกซิเจน เกณฑ์ราคาและคุณภาพ 6303240043

180 180 24 มี.ค 2563

8 วสัดุทางเภสัชกรรม 8251 8251 วธิเีฉพาะเจาะจง ปฐมอโศก ปฐมอโศก เกณฑ์ราคาและคุณภาพ 6303240042

8251 8251 24 มี.ค 2563

9 วสัดุทางเภสัชกรรม 3852 3852 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ธนบรีุอ๊อกซิเย็น จ ากัด บ.ธนบรีุอ๊อกซิเย็น จ ากัด เกณฑ์ราคาและคุณภาพ 6304030044

3852 3852 26  มี.ค 2563

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม  2563

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิน่



แบบ สขร.1

1 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,960.00 4,960.00 ตกลงราคา เอนริช เมด จ ากัด เอนริช เมด จ ากัด เกณฑ์ราคา
และคุณภาพ

6303040057 3 
ม.ีค. 2563

2 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 9,185.00 9,185.00 ตกลงราคา ชมภูศรี เวชภัณฑ์ จ ากัด
(ส านักงานใหญ่)

ชมภูศรี เวชภัณฑ์ จ ากัด
(ส านักงานใหญ่)

เกณฑ์ราคา
และคุณภาพ

6303040058 3 
ม.ีค. 2563

3 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,012.50 4,012.50 ตกลงราคา
แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) 
จ ากัด (มหาชน)

แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) 
จ ากัด (มหาชน)

เกณฑ์ราคา
และคุณภาพ

6303050059 3 
ม.ีค. 2563

4 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,560.00 1,560.00 ตกลงราคา โอ้วไถ่ฮง โอ้วไถ่ฮง
เกณฑ์ราคา
และคุณภาพ

6303130061 13 
ม.ีค. 2563

5 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,500.00 1,500.00 ตกลงราคา
เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย 
จ ากัด

เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย 
จ ากัด

เกณฑ์ราคา
และคุณภาพ

6303130060 13 
ม.ีค. 2563

6 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 13,560.00 13,560.00 ตกลงราคา เอนริช เมด จ ากัด เอนริช เมด จ ากัด
เกณฑ์ราคา
และคุณภาพ

6303190062 18 
ม.ีค. 2563

7 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,865.00 5,865.00 ตกลงราคา
ชมภูศรี เวชภัณฑ์ จ ากัด
(ส านักงานใหญ่)

ชมภูศรี เวชภัณฑ์ จ ากัด
(ส านักงานใหญ่)

เกณฑ์ราคา
และคุณภาพ

6303240063 20 
ม.ีค. 2563

8 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,500.00 6,500.00 ตกลงราคา ภาสิน (ส านักงานใหญ่) ภาสิน (ส านักงานใหญ่)
เกณฑ์ราคา
และคุณภาพ

6303260064 26 
ม.ีค. 2563

9 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,007.60 5,007.60 ตกลงราคา
ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

เกณฑ์ราคา
และคุณภาพ

6303310065 27 
ม.ีค. 2563

10 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,500.00 4,500.00 ตกลงราคา ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด
เกณฑ์ราคา
และคุณภาพ

6303310066 27 
ม.ีค. 2563

11 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,320.00 2,320.00 ตกลงราคา ไซเอนซ์  เมด จ ากัด ไซเอนซ์  เมด จ ากัด
เกณฑ์ราคา
และคุณภาพ

6304010068 31 
ม.ีค. 2563

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม  2563
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุมครองผู้บริโภค โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิน่

ล ำดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วธิทีี่จะซ้ือจัดจ้าง



12 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 8,755.00 8,755.00 ตกลงราคา
ชมภูศรี เวชภัณฑ์ จ ากัด
(ส านักงานใหญ่)

ชมภูศรี เวชภัณฑ์ จ ากัด
(ส านักงานใหญ่)

เกณฑ์ราคา
และคุณภาพ

6304010069 31 
ม.ีค. 2563

13 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 20,000.00 20,000.00 ตกลงราคา เวลล์เนส  เมดิคอล แคร์ จ ากัด เวลล์เนส  เมดิคอล แคร์ จ ากัด
เกณฑ์ราคา
และคุณภาพ

6304010067  31 
ม.ีค. 2563



ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ
จัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคและราคาที่
เสนอ

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือยา 26,079.20 26,079.20 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/91 - 3 มี.ค.63

2 ซ้ือยา 19,980.00 19,980.00 เฉพาะเจาะจง ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด เกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/88 - 3 มี.ค.63

3 ซ้ือยา 1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง วทิยาศรม จ ากัด วทิยาศรม จ ากัด เกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/85 - 3 มี.ค.63

4 ซ้ือยา
6,085.00 6,085.00

เฉพาะเจาะจง ท.ีแมนฟาร์มา จ ากัด ท.ีแมนฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/89 - 3 มี.ค.63

5 ซ้ือยา 5,850.00 5,850.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ภญิโญฟาร์มาซี ห.จ.ก.ภญิโญฟาร์มาซี เกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/86 - 3 มี.ค.63

6 ซ้ือยา 14,750.00 14,750.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิค  ฟาร์มา จ ากัด ซิลลิค  ฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/90 - 3 มี.ค.63

7 ซ้ือยา 71,610.00 71,610.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/87 - 3 มี.ค.63

8 ซ้ือยา 77,656.32 77,656.32 เฉพาะเจาะจง ซิลลิค  ฟาร์มา จ ากัด ซิลลิค  ฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/94 - 18 มี.ค.63

9 ซ้ือยา 8,580.00 8,580.00 เฉพาะเจาะจง ยูโทเปี้ยน จ ากัด ยูโทเปี้ยน จ ากัด เกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/95 - 18 มี.ค.63

10 ซ้ือยา 370,581.00 370,581.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/92 - 18 มี.ค.63

11 ซ้ือยา 8,350.00 8,350.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี ห.จ.ก. แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี เกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/96 - 18 มี.ค.63

12 ซ้ือยา 40,507.00 40,507.00 เฉพาะเจาะจง หา้งขายยาตราเจ็ดดาว จ ากัด หา้งขายยาตราเจ็ดดาว จ ากัด เกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/93 - 18 มี.ค.63

13 ซ้ือยา 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ เกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/97 - 18 มี.ค.63

14 ซ้ือยา 7,900.00 7,900.00 เฉพาะเจาะจง นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากัด นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากัด เกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/100 - 20 มี.ค.63

15 ซ้ือยา 3,550.00 3,550.00 เฉพาะเจาะจง โอสถอินเตอร์แลบบอราทอร่ี โอสถอินเตอร์แลบบอราทอร่ี เกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/98 - 20 มี.ค.63

16 ซ้ือยา 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/101-20 มี.ค.63

17 ซ้ือยา 15,050.00 15,050.00 เฉพาะเจาะจง เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ าเอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ าเกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/99 - 20 มี.ค.63

18 ซ้ือยา 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด เกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/106 - 27 มี.ค.63

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2563

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุมครองผู้บริโภค โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิน่



ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ
จัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคและราคาที่
เสนอ

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

19 ซ้ือยา 29,560.00 29,560.00 เฉพาะเจาะจง เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัดเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัดเกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/103 -27 มี.ค.63

20 ซ้ือยา 9,550.00 9,550.00 เฉพาะเจาะจง พรอส ฟาร์มา จ ากัด พรอส ฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/107 - 27 มี.ค.63

21 ซ้ือยา 19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/104 - 27 มี.ค.63

22 ซ้ือยา 13,750.00 13,750.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิค  ฟาร์มา จ ากัด ซิลลิค  ฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/108 - 27 มี.ค.63

23 ซ้ือยา 7,480.00 7,480.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. ภญิโญฟาร์มาซี ห.จ.ก. ภญิโญฟาร์มาซี เกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/105 - 27 มี.ค.63

24 ซ้ือยา 10,653.70 10,653.70 เฉพาะเจาะจง เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด เกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/102 - 27 มี.ค.63

25 ซ้ือยา 38,500.00 38,500.00 เฉพาะเจาะจง ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด เกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/110 - 30 มี.ค.63

26 ซ้ือยา 68,915.00 68,915.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/109 - 30 มี.ค.63

27 ซ้ือยา 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร์ม จ ากัด โปลิฟาร์ม จ ากัด เกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/111 - 31 มี.ค.63

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2563

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุมครองผู้บริโภค โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิน่



ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ
จัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคและราคาที่
เสนอ

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

๑ ซ้ือวัสดุทันตกรรม 12,432.00 12,432.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้
ทันตภัณฑ์

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้
ทันตภัณฑ์

ราคาเหมาะสม DENT63/0๒๔ ลงวันที่
 1๑ ม.ีค. 2563

2 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 18,510.00 18,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช 
(๑๙๘๘) จ ากัด

บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช 
(๑๙๘๘) จ ากัด

ราคาเหมาะสม DENT63/0๒๕ ลงวันที่
 1๑ ม.ีค. 256๓

๓ ซ้ือวัสดุทันตกรรม 8,405.92 8,405.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

ราคาเหมาะสม DENT63/0๒๖ ลงวันที่
 1๑ ม.ีค. 256๓

๔ ซ้ือวัสดุทันตกรรม 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นูโวเด้นท์ จ ากัด บริษัท นูโวเด้นท์ จ ากัด ราคาเหมาะสม DENT63/0๒๗ ลง  
วันที 1๑ ม.ีค. 256๓

๕ ซ้ือวัสดุทันตกรรม 31,935.00 31,935.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด ราคาเหมาะสม DENT63/0๒๘ ลงวันที่
 1๑ ม.ีค. 256๓

๖ ซ้ือวัสดุทันตกรรม 19,400.00 19,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช 
(๑๙๘๘) จ ากัด

บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช 
(๑๙๘๘) จ ากัด

ราคาเหมาะสม DENT63/0๒๙ ลงวันที่
 1๑ ม.ีค. 256๓

๗ ซ้ือวัสดุทันตกรรม 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

ราคาเหมาะสม DENT63/0๓๐ ลงวันที่
 1๑ ม.ีค. 256๓

๘ ซ้ือวัสดุทันตกรรม 4,744.00 4,744.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด ราคาเหมาะสม DENT63/0๓๑ ลงวันที่
 1๗ ม.ีค. 25๖๓

๙ จ้างท าฟันเทียม 15,671.22 15,671.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีอาร์ เดนตอล คอร์
ปปอเรชั่น จ ากัด

บริษัท วีอาร์ เดนตอล คอร์
ปปอเรชั่น จ ากัด

ราคาเหมาะสม DENT63/0๓๒ ลงวันที่
 ๒๕ ม.ีค. 25๖๓

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2563

กลุ่มงานทันตกรรม  โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิน่



ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ
จัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคและราคาที่
เสนอ

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 708.50 708.50 เฉพาะเจาะจง ร้านซุปเปอร์เอ ร้านซุปเปอร์เอ ราคาเหมาะสม เลขทึ ่100/2563   
ลว 2 ม.ีค. 63

2 ซ้ือวัสดุส านักงาน 16,478.00 16,478.00 เฉพาะเจาะจง บ.เดอะวินเนอร์ไอที บ.เดอะวินเนอร์ไอที ราคาเหมาะสม เลขที ่101/2563  ลว
 2 ม.ีค. 63

3 จ้างซ่อมแซมหม้อต้ม
แผ่นร้อน

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อินทิเกรท บ.อินทิเกรท ราคาเหมาะสม เลขที ่103/2563   
ลว 4 ม.ีค. 63

4 จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์
 ทะเบียน กจ 8900

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประทุมการไฟฟ้า ร้านประทุมมาการไฟฟ้า ราคาเหมาะสม เลขที ่104/2563  ลว
 5 ม.ีค. 63

5 จัดซ้ือหูฟัง 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เวลล์เนส บ.เวลล์เนส ราคาเหมาะสม เลขที ่105/2563  ลว
 5 ม.ีค. 63

6 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองท า
ความสะอาดกรอฟัน

5,768.00 5,768.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทันตสยาม บ.ทันตสยาม ราคาเหมาะสม เลขที ่106/2563  ลว
 10 ม.ีค. 63

7 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นปาน หจก.นปาน ราคาเหมาะสม เลขที ่107/2563  ลว
 10 ม.ีค. 63

8 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงาน
ครัว

2,870.00 2,870.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอสพานิช ร้านพีเอสพานิช ราคาเหมาะสม เลขที ่108/2563  ลว
 10 ม.ีค. 63

9 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน
โทรศัพท์ไร้สาย

5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอสพานิช ร้านพีเอสพานิช ราคาเหมาะสม เลขที ่111/2563  ลว
 20 ม.ีค.63

กลุ่มงานบริหารทัว่ไป  โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิน่

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2563



10 จ้างเหมาถ่าย
น้ ามันเคร่ืองรถยนต์ กจ
 8900

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแอคชั่น สตูดิโอ ร้านแอคชั่น สตูดิโอ ราคาเหมาะสม เลขที ่113/2563  ลว
 23 ม.ีค. 63

11 จัดซ้ือครุภัณฑ์
การแพทย์ เคร่ืองท า
ความสะอาดหัวกรอฟัน

57,000.00 57,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทันตสยาม บ.ทันตสยาม ราคาเหมาะสม เลขที ่114/2563  ลว
 23 ม.ีค. 63

12 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 5,150.00 5,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ้าสัว ร้านเจ้าสัว ราคาเหมาะสม เลขที ่114/2563  ลว
 23 ม.ีค. 63

13 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงาน
ครัว

11,700.00 11,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอสพานิช ร้านพีเอสพานิช ราคาเหมาะสม เลขที ่118/2563  ลว
 26 ม.ีค. 63

14 จัดซ้ือวัสดุอุปโภคบริโภค 57,980.00 57,980.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขัตติยา เกลียวนาค นางสาวขัตติยา  เกลียวนาค ราคาเหมาะสม เลขที ่119/2563  ลว
 31 ม.ีค. 63

15 จ้างเหมาซักอบรีดผ้า
เดือนเมษายน

34,015.80 34,015.80 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเจริญ หจก.ไทยเจริญ ราคาเหมาะสม เลขที ่130/2563  ลว
 31 ม.ีค.63

16 จัดซ้ือชุดปฏิบัติการทาง
การแพทย์

20,250.00 20,250.00 เฉพาะเจาะจง บ.ริชเมดิคอล บ.ริชเมดิคอล ราคาเหมาะสม เลขที ่131/2563  ลว
 31 ม.ีค.63


