
ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ
จัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ
จ้าง

1 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด ราคาเหมาะสม IVZ6305-124      ลว. 
15 พ.ค. 63

2 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์

17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค  ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค  ฟาร์มา จ ากัด ราคาเหมาะสม 1165541547         
ลว. 18 พ.ค. 63

3 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ
ไทย) จ ากัด

ราคาเหมาะสม 5331727466      ลว. 
19 พ.ค. 63

4 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์

30,148.80 30,148.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม INV6305-0202      ลว.
 19 พ.ค. 63

5 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์

13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด ราคาเหมาะสม EX-IV6304-030      ลว.
 1 ม.ิย. 63

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม  2563

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิน่



ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ
จัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ
จ้าง

1 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 20,700.00 20,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นูโวเด้นท์ จ ากัด บริษัท นูโวเด้นท์ จ ากัด ราคาเหมาะสม IV6210335 ลว. 15 
พ.ย.62

2 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 18,700.00 18,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด ราคาเหมาะสม IN6210-1784 ลว. 15 
พ.ย. 62

3 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ
ไทย) จ ากัด

ราคาเหมาะสม 5330323690 ลว. 15
 พ.ย. 62

4 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 21,500.00 21,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ
ไทย) จ ากัด

ราคาเหมาะสม 5330356959A ลว. 15
 พ.ย. 62

5 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ
ไทย) จ ากัด

ราคาเหมาะสม 5330121105 ลว. 15
 พ.ย. 62

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2563

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิน่



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง(บาท)

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาทีท่ีต่กลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

1 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 25,600.00 25,600.00 ตกลงราคา ท.ีซี.เอ็ม อินเตอร์เทรด 
(1997)

ท.ีซี.เอ็ม อินเตอร์เทรด 
(1997)

เกณฑ์ราคา
และคุณภาพ

6305010078  1 พ.ค.
 2563

2 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา จงที (ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์
ปอร์ต จ ากัด

จงที (ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์
ปอร์ต จ ากัด

เกณฑ์ราคา
และคุณภาพ

6305010079  1 พ.ค.
 25633 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,655.40 6,655.40 ตกลงราคา แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย)

 จ ากัด (มหาชน)
แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย)
 จ ากัด (มหาชน)

เกณฑ์ราคา
และคุณภาพ

6305050080 5 พ.ค. 
25634 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 11,095.00 11,095.00 ตกลงราคา ชมภูศรี เวชภัณฑ์ จ ากัด

(ส านักงานใหญ่)
ชมภูศรี เวชภัณฑ์ จ ากัด
(ส านักงานใหญ่)

เกณฑ์ราคา
และคุณภาพ

6305050081  5 พ.ค.
 2563

5 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 11,730.00 11,730.00 ตกลงราคา
เอนริช เมด จ ากัด เอนริช เมด จ ากัด

เกณฑ์ราคา
และคุณภาพ

6305250082 25 พ.ค.
 2563

6 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 10,305.00 10,305.00 ตกลงราคา ชมภูศรี เวชภัณฑ์ จ ากัด
(ส านักงานใหญ่)

ชมภูศรี เวชภัณฑ์ จ ากัด
(ส านักงานใหญ่)

เกณฑ์ราคา
และคุณภาพ

6305250083  25 
พ.ค. 2563

7 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,000.00 3,000.00 ตกลงราคา
โอ้วไถ่ฮง โอ้วไถ่ฮง

เกณฑ์ราคา
และคุณภาพ

6306010085 29 พ.ค.
 2563

8 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 19,000.00 19,000.00 ตกลงราคา
บีบีเค บีบีเค

เกณฑ์ราคา
และคุณภาพ

6306010084 29 พ.ค.
 2563

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2563
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุมครองผู้บริโภค โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิน่



ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ
จัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคและรา
คาทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

1 ซ้ือยา 10,486.00 10,486.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/132 - 15 พ.ค.63
2 ซ้ือยา 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด เกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/137 - 18 พ.ค.63
3 ซ้ือยา 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งขายยาตราเจ็ดดาว จ ากัด หา้งขายยาตราเจ็ดดาว จ ากัด เกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/134 - 18 พ.ค.63

4 ซ้ือยา 20,500.00 20,500.00 เฉพาะเจาะจง เอสพเีอส เมดิคอล จ ากัด เอสพเีอส เมดิคอล จ ากัด เกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/135 - 18 พ.ค.63

5 ซ้ือยา 19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/133 - 18 พ.ค.63

6 ซ้ือยา 46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร์ม จ ากัด โปลิฟาร์ม จ ากัด เกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/136 - 18 พ.ค.63
7 ซ้ือยา 63,850.00 63,850.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/138 - 25 พ.ค.63
8 ซ้ือยา 8,520.85 8,520.85 เฉพาะเจาะจง สหแพทย์เภสัช จ ากัด สหแพทย์เภสัช จ ากัด เกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/139 - 25 พ.ค.63
9 ซ้ือยา 2,750.00 2,750.00 เฉพาะเจาะจง คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด เกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/140 - 27 พ.ค.63

10 ซ้ือยา 82,625.20 82,625.20 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคาและคุณภาพ63-1/141 - 29 พ.ค.63

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2563
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุมครองผู้บริโภค โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิน่



ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ
จัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคและรา
คาทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

1 จ้างเหมาวางระบบท่อ
น้ าเสียและส่ิงปฏิกูล

95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทียนพงษ์พัน หจก.เทียนพงษ์พัน ราคาเหมาะสม เลขที ่151/2563  ลว 
12 พ.ค.63

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์
ส านักงาน โทรทัศน์ 
Smart TV

34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ธนภณมั่งค่ังรวย ร้านธนภณมั่งค่ังรวย ราคาเหมาะสม เลขที ่159/2563  ลว 
18 พ.ค.63

3 จัดซ้ือครุภัณฑ์
การแพทย์ (ตู้เย็นแช่
ยา)

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ธนภณมั่งค่ังรวย ร้านธนภณมั่งค่ังรวย ราคาเหมาะสม เลขที ่160/2563  ลว 
18 พ.ค.63

4 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอสพานิช ร้านพีเอสพานิช ราคาเหมาะสม เลขที ่163/2563  ลว 
22 พ.ค.63

5 จัดซ้ือวัสดุอุปโภค
บริโภค

53,850.00 53,850.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขัตติยา  เกลียวนาค นางสาวขัตติยา  เกลียวนาค ราคาเหมาะสม เลขที ่165/2563  ลว 
29 พ.ค. 63

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2563

กลุ่มงานบริหารทัว่ไป  โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิน่


