
ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ
จัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จ ากัด บริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม SXAE63040004      
ลว. 7 เม.ย. 63

2 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์

1,990.00 1,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ
ไทย) จ ากัด

ราคาเหมาะสม 5331461436A        
 ลว. 7 เม.ย. 63

3 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์

70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จ ากัด บริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม SXAE63030344      
ลว. 7 เม.ย. 63

4 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์

16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด ราคาเหมาะสม IV-630008840        
 ลว. 7 เม.ย. 63

5 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์

6,610.00 6,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ด
วานซ์ จ ากัด

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ด
วานซ์ จ ากัด

ราคาเหมาะสม IV6304-0394      ลว.
 7 เม.ย. 63

6 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์

13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด ราคาเหมาะสม EX-IV6303-027      
ลว. 30 เม.ย. 63

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน  2563

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิน่



ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ
จัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นูโวเด้นท์ จ ากัด บริษัท นูโวเด้นท์ จ ากัด ราคาเหมาะสม DENT63/0๓๓ ลงวันที ่
1 เม.ย. 2563

2 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 5,750.00 5,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว์ เด็นทัล่ อินคอร์
ปอเรชั่น จ ากัด

บริษัท ไดรว์ เด็นทัล่ อินคอร์
ปอเรชั่น จ ากัด

ราคาเหมาะสม DENT63/0๓๔ ลงวันที ่
๓ เม.ย. 2563

3 จ้างท าฟันเทียม 17,485.94 17,485.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีอาร์ เดนตอล คอร์
ปปอเรชั่น จ ากัด

บริษัท วีอาร์ เดนตอล คอร์
ปปอเรชั่น จ ากัด

ราคาเหมาะสม DENT63/03๕ ลงวันที ่
๑๓ เม.ย. 2563

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน  2563

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิน่



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือ วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาทีท่ีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,511.00 3,511.00 ตกลงราคา ชมภูศรี เวชภัณฑ์ จ ากัด
(ส านักงานใหญ่)

ชมภูศรี เวชภัณฑ์ จ ากัด
(ส านักงานใหญ่)

เกณฑ์ราคา
และคุณภาพ

6304170070  13 
เม.ย. 2563

2 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,687.50 6,687.50 ตกลงราคา ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

เกณฑ์ราคา
และคุณภาพ

6304170074 13 
เม.ย. 25633 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 16,000.00 16,000.00 ตกลงราคา เอ็ม.เวล  เมด จ ากัด เอ็ม.เวล  เมด จ ากัด เกณฑ์ราคา

และคุณภาพ
6304170071 13 
เม.ย. 25634 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,700.00 5,700.00 ตกลงราคา

ไซเอนซ์  เมด จ ากัด ไซเอนซ์  เมด จ ากัด
เกณฑ์ราคา
และคุณภาพ

6304170072 13 
เม.ย. 2563

5 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 46,000.00 46,000.00 ตกลงราคา ท.ีซี.เอ็ม อินเตอร์เทรด 
(1997)

ที.ซี.เอ็ม อินเตอร์เทรด 
(1997)

เกณฑ์ราคา
และคุณภาพ

6304170073 13 
เม.ย. 2563

6 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 35,500.00 35,500.00 ตกลงราคา
เอนริช เมด จ ากัด เอนริช เมด จ ากัด

เกณฑ์ราคา
และคุณภาพ

6304200075  17 
เม.ย. 2563

7 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 8,560.00 8,560.00 ตกลงราคา ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

เกณฑ์ราคา
และคุณภาพ

6304200076 17 
เม.ย. 2563

8 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,780.00 2,780.00 ตกลงราคา
ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด

เกณฑ์ราคา
และคุณภาพ

6304280077 27 
เม.ย. 2563

9 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,350.00 12,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอร่่ี
 (อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอร่่ี
 (อ านวยเภสัช) จ ากัด

ราคาเหมาะสม 8370273488  ลว. 8
 พ.ย. 62

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน  2563
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุมครองผู้บริโภค โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิน่



ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ
จัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคและราคาที่
เสนอ

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 ซ้ือยา 5,980.00 5,980.00 เฉพาะเจาะจง ท.ีแมนฟาร์มา จ ากัด ท.ีแมนฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/114 - 2 เม.ย.63
2 ซ้ือยา 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง แอปคาร์ ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย) จ ากัดแอปคาร์ ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย) จ ากัดเกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/115 - 2 เม.ย.63
3 ซ้ือยา 280,950.00 ######### เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/112 - 2 เม.ย.63

4 ซ้ือยา 8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัดดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัดเกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/118 - 9 เม.ย.63

5 ซ้ือยา 97,000.00 97,000.00 เฉพาะเจาะจง โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/116 - 9 เม.ย.63

6 ซ้ือยา 27,690.10 27,690.10 เฉพาะเจาะจง สหแพทย์เภสัช จ ากัด สหแพทย์เภสัช จ ากัด เกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/117 - 9 เม.ย.63
7 ซ้ือยา 4,380.00 4,380.00 เฉพาะเจาะจง อาร์.เอ็กซ์. จ ากัด อาร์.เอ็กซ์. จ ากัด เกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/119 - 10 เม.ย.63
8 ซ้ือยา 77,656.32 77,656.32 เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/120 - 10 เม.ย.63
9 ซ้ือยา 90,700.73 90,700.73 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/121 - 13 เม.ย.63

10 ซ้ือยา 2,520.00 2,520.00 เฉพาะเจาะจง ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด เกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/122 - 22 เม.ย.63
11 ซ้ือยา 130.00 130.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/123 - 23 เม.ย.63
12 ซ้ือยา 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง ไบโอจีนีเทค จ ากัด ไบโอจีนีเทค จ ากัด เกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/124 - 23 เม.ย.63
13 ซ้ือยา 26,530.00 26,530.00 เฉพาะเจาะจง ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ จ ากัด ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ จ ากัด เกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/128 - 27 เม.ย.63
14 ซ้ือยา 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดเกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/125 - 27 เม.ย.63
15 ซ้ือยา 48,175.00 48,175.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/129 - 27 เม.ย.63
16 ซ้ือยา 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ าเอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ าเกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/126 - 27 เม.ย.63

17 ซ้ือยา 20,600.00 20,600.00 เฉพาะเจาะจง โอสถอินเตอร์แลบบอราทอร่ี โอสถอินเตอร์แลบบอราทอร่ี เกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/127 - 27 เม.ย.63
18 ซ้ือยา 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง มาสุ จ ากัด มาสุ จ ากัด เกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/130 - 28 เม.ย.63
19 ซ้ือยา 5,142.00 5,142.00 เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/131 - 30 เม.ย.63

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน 2563

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุมครองผู้บริโภค โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิน่



ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ
จัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคและราคาที่
เสนอ

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 จัดซ้ือน้ าแพ็ค 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามปันน้ า บ.สยามปันน้ า ราคาเหมาะสม เลขที ่134/2563  ลว 
3 เม.ย. 63

2 จ้างซ่อมแซมและบ ารุง
ยานพาหนะ กท 6512

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแอคชั่น สตูดิโอ ร้านแอคชั่น สตูดิโอ ราคาเหมาะสม เลขที ่135/2563   ลว
 9 เม.ย. 63

3 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงาน
ครัว

6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอสพานิช ร้านพีเอสพานิช ราคาเหมาะสม เลขที ่141/2563  ลว 
14  เม.ย. 63

4 จ้างซ่อมแซมและบ ารุง
ยานพาหนะ กท 6512

5,874.00 5,874.00 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า บ.โตโยต้า ราคาเหมาะสม เลขที ่143/2563  ลว 
23 เม.ย. 63

5 จ้างซ่อมแซมและบ ารุง
ยานพาหนะ นค 1101

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า บ.โตโยต้า ราคาเหมาะสม เลขที ่145/2563 ลว 
27 เม.ย. 63

6 จัดซ้ือวัสดุอุปโภคบริโภค 39,320.00 39,320.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขัตติยา เกลียวนาค นางสาวขัตติยา  เกลียวนาค ราคาเหมาะสม เลขที ่148/2563  ลว 
30 เม.ย. 63

7 จ้างซ่อมแซมแอร์ห้อง
เวชกรรม

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเทคนิค บ.เอ็นเทคนิค ราคาเหมาะสม เลขที ่149/2563  ลว 
30 เม.ย. 63

8 จ้างซักอบรีดผ้า 42,592.20 42,592.20 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเจริญ คลีนนิ่ง บ.ไทยเจริญ คลีนนิ่ง ราคาเหมาะสม เลขที ่150/2563  ลว 
30 เม.ย. 63

9 จัดซ้ือกล้อง CCTV 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีบีเค ร้านบีบีเค ราคาเหมาะสม เลขที ่151/2563 ลว 
30 เม.ย. 63

10 จัดซ้ือกระดาษเทอร์มอล 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.แพลทตินั่ม บ.แพลทตินั่ม ราคาเหมาะสม เลขที ่152/2563 ลว 
30 เม.ย. 63

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน 2563

กลุ่มงานบริหารทัว่ไป  โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิน่









63-1/119 - 10 เม.ย.63
63-1/120 - 10 เม.ย.63
63-1/121 - 13 เม.ย.63
63-1/122 - 22 เม.ย.63
63-1/123 - 23 เม.ย.63
63-1/124 - 23 เม.ย.63
63-1/128 - 27 เม.ย.63
63-1/125 - 27 เม.ย.63
63-1/129 - 27 เม.ย.63
63-1/126 - 27 เม.ย.63

63-1/127 - 27 เม.ย.63
63-1/130 - 28 เม.ย.63
63-1/131 - 30 เม.ย.63


