
แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จ้างจรวจวิเคราะห ์98 รายการ 183,445.00 183,445.00 เฉพาะเจาะจง     บริษทั กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 183,445 บาท

    บริษทั กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จ ากัด
 ราคาทีต่กลงจ้าง 183,445 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0164             
28/10/2563

2 จ้างจรวจวิเคราะห ์117 รายการ 254,782.50 254,782.50 เฉพาะเจาะจง     บริษทั กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 254,782.50 บาท

    บริษทั กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จ ากัด
 ราคาทีต่กลงจ้าง 254,782.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0174             
29/10/2563

3 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน 42,158.00 42,158.00 เฉพาะเจาะจง     หา้งหุน้ส่วนจ ากัด สัญญาแอร์    
ราคาทีเ่สนอ 42,158 บาท

    หา้งหุน้ส่วนจ ากัด สัญญาแอร์    
ราคาทีต่กลงจ้าง 42,158 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0039             
7/10/2563

4 วัสดุการแพทย์ทัว่ไป 8,350.00 8,350.00 เฉพาะเจาะจง     บริษทั ซูมิตร 1967 จ ากัด ราคาที่
เสนอ 8,350 บาท

    บริษทั ซูมิตร 1967 จ ากัด ราคาที่
ตกลงซ้ือ 8,350 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0094             
19/10/2563

5 จ้างซ่อมรถพยาบาล กต 4688 ปข 13,400.00 13,400.00 เฉพาะเจาะจง                สรุศักด์ิการยาง            
  ราคาทีเ่สนอ 13,400 บาท

               สรุศักด์ิการยาง              
ราคาทีต่กลงจ้าง 13,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           3802             
30/10/2563

6 จ้างเหมารถตู้ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง         นายทัศนัย  เกิดสมบัติ          
   ราคาทีเ่สนอ 10,000 บาท

        นายทัศนัย  เกิดสมบัติ             
ราคาทีต่กลง 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0071             
15/10/2563

7 จ้างซ่อมเคร่ืองนึง่ไอน้ า 4,681.25 4,681.25 เฉพาะเจาะจง     บริษทั เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 4,681.25 บาท

    บริษทั เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 4,681.25 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

   สัญญาเลขที ่351/2563        
 ลว 2 เม.ย. 2563

8 วัสดุการแพทย์ทัว่ไป 193,860.00 193,860.00 เฉพาะเจาะจง     บริษทั อัลลายแอนซ์ ฟาร์มาจ ากัด
 ราคาทีเ่สนอ 193,860 บาท

    บริษทั อัลลายแอนซ์ ฟาร์มาจ ากัด 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 193,860 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0175             
29/10/2563

9 วัสดุการแพทย์ทัว่ไป 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง   บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 5,500 บาท

    บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด ราคาทีต่กลงซ้ือ 5,500บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0177             
30/10/2563

10 วัสดุการแพทย(์อาหารทางการพทย์) 196,452.00 196,452.00 เฉพาะเจาะจง   บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาที่
เสนอ 196,452 บาท

  บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาที่
ตกลงซ้ือ 196,452 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

    สัญญาเลขที ่286/2563        
 ลว 20 มี.ค. 2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลหัวหิน (1)

วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลหัวหิน (1)

วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

11 วัสดุการแพทย์ทัว่ไป 20 รายการ 95,732.50 95,732.50 เฉพาะเจาะจง     บริษทั เมดีส อัลลายแอนซ์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 95,732.50 บาท

    บริษทั เมดีส อัลลายแอนซ์ จ ากัด 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 95,732.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0170             
29/10/2563

12 วัสดุการแพทย์ทัว่ไป 6 รายการ 149,540.00 149,540.00 เฉพาะเจาะจง     บริษทั บางกอกยูนิเทรด จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 149,540 บาท

    บริษทั บางกอกยูนิเทรด จ ากัด 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 149,540 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0160             
28/10/2563

13 วัสดุการแพทย์ทัว่ไป 2 รายการ 87,400.00 87,400.00 เฉพาะเจาะจง     บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 87,400 บาท

    บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคา
ทีต่กลงซ้ือ 87,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0162             
28/10/2563

13 วัสดุการแพทย์ทัว่ไป 3 รายการ 142,500.00 142,500.00 เฉพาะเจาะจง     บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 142,500 บาท

    บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคา
ทีต่กลงซ้ือ 142,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0148             
28/10/2563

14 วัสดุการแพทย์ทัว่ไป 2 รายการ 51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง     บริษทั แอ็ดวานซ์ ออร์โธปิดิค 
โซลูชัน่ จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 51,000 

บาท

    บริษทั แอ็ดวานซ์ ออร์โธปิดิค 
โซลูชัน่ จ ากัด ราคาทีต่กลงซ้ือ 51,000 

บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0088             
19/10/2563

15 จ้างจัดดอกไม้ 1 งาน 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง      นายเวียน นพคุณ          ราคาที่
เสนอ 25,000 บาท

     นายเวียน นพคุณ             ราคาที่
ตกลงจ้าง 25,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0080             
16/10/2563

16 จ้างบ ารุงรักษาลิฟต์ 1 งาน 43,333.00 43,333.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮิตาชิ เอเลเวเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด     ราคาทีเ่สนอ 43,333

 บาท

บริษทั ฮิตาชิ เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย)
 จ ากัด     ราคาทีต่กลงจ้าง 43,333 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

    สัญญาเลขที ่420/2563        
 ลว 1 ม.ิย. 2563

17 จ้างบ ารุงรักษาลิฟต์ 1 งาน 115,827.50 115,827.50 e-bidding บริษทั เอเซียน เอเลเวเตอร์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 115,827.50 บาท

  บริษทั เอเซียน เอเลเวเตอร์ จ ากัด     
ราคาทีต่กลงจ้าง 115,827.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

    สัญญาเลขที ่357/2563        
 ลว 2 เม.ย. 2563

18 เคร่ืองฉายภาพเฟอร์นิเจอร์ 350,000.00 350,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โฟร์สตาร์ เนทเวอร์ค จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 350,000 บาท

บริษทั โฟร์สตาร์ เนทเวอร์ค จ ากัด 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 350,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0124             
22/10/2563

19 แก๊สหงุต้ม 48 กก 178,710.00 178,710.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทรงพลปิโตรเลียม 2007 
จ ากัด     ราคาทีเ่สนอ 178,710 บาท

บริษทั ทรงพลปิโตรเลียม 2007 จ ากัด  
   ราคาทีต่กลงซ้ือ 178,710 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0021             
5/10/2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลหัวหิน (1)

วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

20 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,060.65 4,060.65 เฉพาะเจาะจง บริษทั สคิมเมอร์พลัส จ ากัด     
ราคาทีเ่สนอ 4,060.65 บาท

บริษทั สคิมเมอร์พลัส จ ากัด     ราคาที่
ตกลงซ้ือ 4,060.65 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0032             
7/10/2563

21 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,350.00 3,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั มาตา กรุ๊ป เพชรบุรี จ ากัด    
 ราคาทีเ่สนอ 3,350 บาท

บริษทั มาตา กรุ๊ป เพชรบุรี จ ากัด     
ราคาทีต่กลงซ้ือ 3,350 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0033             
7/10/2563

22 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง            มาดี พาณิชย์              
ราคาทีเ่สนอ 3,500 บาท

           มาดี พาณิชย์              ราคา
ทีต่กลงซ้ือ 3,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0034             
7/10/2563

23 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั กอบทองโพลีแพค 2004 
จ ากัด     ราคาทีเ่สนอ 2,000 บาท

บริษทั กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด  
   ราคาทีต่กลงซ้ือ 2,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0035             
7/10/2563

24 วัสดุทันตกรรม 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง  หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์     
ราคาทีเ่สนอ 22,500 บาท

 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์     ราคา
ทีต่กลงซ้ือ 22,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0036             
7/10/2563

25 วัสดุทันตกรรม 87,500.00 87,500.00 เฉพาะเจาะจง  หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์     
ราคาทีเ่สนอ 87,500 บาท

 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์     ราคา
ทีต่กลงซ้ือ 87,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0037             
7/10/2563

26 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน 13,728.10 13,728.10 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอลจี อิเลคทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด           ราคาที่

เสนอ 13,728.10 บาท

บริษทั แอลจี อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด           ราคาทีต่กลงซ้ือ 

13,728.10 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0038             
7/10/2563

27 จ้างถ่ายเอกสาร 56,185.00 56,185.00 เฉพาะเจาะจง              SMIL COPY                
ราคาทีเ่สนอ 56,185 บาท

             SMIL COPY                
ราคาทีต่ลงซ้ือ 56,185 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0041             
7/10/2563

28 วัสดุการแพทย์ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวอาย เซอร์จอคอล จ ากัด    
 ราคาทีเ่สนอ 3,500 บาท

บริษทั นิวอาย เซอร์จอคอล จ ากัด     
ราคาทีต่กลงซ้ือ 3,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0045             
9/10/2563

29 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 349,248.00 349,248.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 349,248 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 349,248 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0051             
12/10/2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลหัวหิน (1)

วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

30 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 157,042.60 157,042.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั อินเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 157,042.60 บาท

บริษทั อินเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 157,042.60 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0052             
12/10/2563

31 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 49,200.00 49,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.อ.ีซัพพลาย จ ากัด ราคาที่
เสนอ 49,200 บาท

บริษทั เอส.อ.ีซัพพลาย จ ากัด ราคาที่
ตกลงซ้ือ 49,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0053             
12/10/2563

32 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 115,075.40 115,075.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั อินเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 115,075.40 บาท

บริษทั อินเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 115,075.40 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0054             
12/10/2563

33 จ้างตรวจวิเคราะห์ 226,658.00 226,658.00 เฉพาะเจาะจง     บริษทั กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 254,782.50 บาท

    บริษทั กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จ ากัด
 ราคาทีต่กลงจ้าง 254,782.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0055             
12/10/2563

34 วัสดุการแพทย์ 25,200.00 25,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วีว่า เมดิก้า (ประเทศไทย) 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 25,200 บาท

บริษทั วีว่า เมดิก้า (ประเทศไทย) จ ากัด
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 25,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0076             
16/10/2563

35 วัสดุการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอ๊บบอต ลาบอแรตตอรีส 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 25,000 บาท

บริษทั แอ๊บบอต ลาบอแรตตอรีส จ ากัด
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 25,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0077             
16/10/2563

36 วัสดุการแพทย์ 61,000.00 61,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอ๊บบอต ลาบอแรตตอรีส 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 61,000 บาท

บริษทั แอ๊บบอต ลาบอแรตตอรีส จ ากัด
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 61,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0078             
16/10/2563

37 วัสดุการแพทย์ 94,500.00 94,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอ๊บบอต ลาบอแรตตอรีส 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 94,500 บาท

บริษทั แอ๊บบอต ลาบอแรตตอรีส จ ากัด
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 94,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0079             
16/10/2563

38 วัสดุส านักงาน 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั กอบทองโพลีแพค 2004 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 10,500 บาท

บริษทั กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0086             
19/10/2563

39 วัสดุการแพทย์ 120,669.00 120,669.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด  ราคาที่
เสนอ 120,669 บาท

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด     ราคาที่
ตกลงซ้ือ 120,669 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0087             
19/10/2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลหัวหิน (1)

วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

40 วัสดุการแพทย์ 51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอ็ดวานซ์ ออร์โธปิดิค โซลูชัน่
 จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 51,000 บาท

บริษทั แอ็ดวานซ์ ออร์โธปิดิค โซลูชัน่ 
จ ากัด  ราคาทีต่กลงซ้ือ 51,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0088             
19/10/2563

41 วัสดุการแพทย์ 37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 37,450 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 37,450 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0089             
19/10/2563

42 วัสดุการแพทย์ 77,444.00 77,444.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด  ราคาที่
เสนอ 77,444 บาท

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด     ราคาที่
ตกลงซ้ือ 77,444 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0090             
19/10/2563

43 วัสดุการแพทย์ 211,560.00 211,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 211,560 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 211,560 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0091             
19/10/2563

44 วัสดุการแพทย์ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 48,000 บาท

บริษทั อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ราคาที่
ตกลงซ้ือ 48,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0092             
19/10/2563

45 วัสดุการแพทย์ 102,720.00 102,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 
(ไทย) จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 102,720 

บาท

บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย)
 จ ากัด ราคาทีต่กลงซ้ือ 102,720 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0093             
19/10/2563

46 วัสดุการแพทย์ 8,350.00 8,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากัด     ราคาที่
เสนอ 8,350 บาท

บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากัด        ราคาที่
ตกลงซ้ือ 8,350 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0094             
19/10/2563

47 วัสดุการแพทย์ 21,986.36 21,986.36 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 21,986.36 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 21,986.36 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0095             
19/10/2563

48 จ้างตรวจวิเคราะห์ 440.00 440.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เนชัน่แนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์
 จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 440 บาท

บริษทั เนชัน่แนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ 
จ ากัด ราคาทีต่กลงซ้ือ 440 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0096             
20/10/2563

49 จ้างสอบเทียบ 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอพลัส เมดิคอล จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 16,050 บาท

บริษทั ไบโอพลัส เมดิคอล จ ากัด ราคา
ทีต่กลงซ้ือ 16,050 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0097             
20/10/2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลหัวหิน (1)

วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

50 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 129,454.60 129,454.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั อินเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 129,454.60 บาท

บริษทั อินเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 129,454.60 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0098             
20/10/2563

51 จ้างท าป้าย 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แม็กซ์มีเดีย หวัหนิ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 10,700 บาท

บริษทั แม็กซ์มีเดีย หวัหนิ จ ากัด ราคา
ทีต่กลงซ้ือ 10,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0099             
20/10/2563

52 วัสดุการแพทย์ 15,340.00 15,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็ม บี ดี เซอร์จิคอล     ซัพ
พลาย จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 15,340 

บาท

บริษทั เอ็ม บี ดี เซอร์จิคอล       ซัพ
พลาย จ ากัด ราคาทีต่กลงซ้ือ 15,340 

บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0105             
21/10/2563

53 วัสดุการแพทย์ 263,862.00 263,862.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด  ราคาที่
เสนอ 263,862 บาท

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด     ราคาที่
ตกลงซ้ือ 263,862 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0106             
21/10/2563

54 วัสดุทันตกรรม 10,720.00 10,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด
 ราคาทีเ่สนอ 10,720 บาท

บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 129,454.60 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0107             
21/10/2563

55 วัสดุทันตกรรม 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 5,350 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 5,350 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0108             
21/10/2563

56 วัสดุทันตกรรม 6,692.85 6,692.85 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 6,692.85 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 6,692.85 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0109             
21/10/2563

57 วัสดุทันตกรรม 18,705.74 18,705.74 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 18,705.74บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 18,705.74 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0110             
21/10/2563

58 วัสดุทันตกรรม 16,820.40 16,820.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 16,820.40 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 16,820.40 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0111             
21/10/2563

59 วัสดุทันตกรรม 12,905.00 12,905.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด
 ราคาทีเ่สนอ 12,905 บาท

บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 12,905 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0112             
21/10/2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลหัวหิน (1)

วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

60 วัสดุทันตกรรม 20,986.98 20,986.98 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 20,986.98 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 20,986.98 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0113             
21/10/2563

61 วัสดุทันตกรรม 14,600.00 14,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากัด     ราคาที่
เสนอ 14,600 บาท

บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากัด        ราคาที่
ตกลงซ้ือ 14,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0114             
21/10/2563

62 วัสดุทันตกรรม 5,160.00 5,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด
 ราคาทีเ่สนอ 5,160 บาท

บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 5,160 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0115             
21/10/2563

63 วัสดุทันตกรรม 58,165.20 58,165.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 58,165.20 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 58,165.20 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0116             
21/10/2563

64 วัสดุทันตกรรม 15,985.00 15,985.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เด็นทัล วิชัน่ จ ากัด ราคาที่
เสนอ 58,985 บาท

บริษทั เด็นทัล วิชัน่ จ ากัด ราคาทีต่กลง
ซ้ือ 58,985 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0117             
21/10/2563

65 วัสดุการแพทย์ 251,000.00 251,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ออโธพเีซีย จ ากัด      ราคาที่
เสนอ 251,000 บาท

บริษทั ออโธพเีซีย จ ากัด          ราคาที่
ตกลงซ้ือ 251,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0123             
21/10/2563

66 ครุภณัฑ์โฆษณาเผยแพร่ 473,475.00 473,475.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โมดูลาเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด      
ราคาทีเ่สนอ 473,475 บาท

บริษทั โมดูลาเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด      
ราคาทีต่กลงซ้ือ 473,475 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0125             
22/10/2563

67 วัสดุส านักงาน 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โซอ้อนประเทศไทย จ ากัด     
 ราคาทีเ่สนอ 23,000 บาท

บริษทั โซอ้อนประเทศไทย จ ากัด      
ราคาทีต่กลงซ้ือ 23,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0126             
22/10/2563

68 วัสดุส านักงาน 33,455.19 33,455.19 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทรัพย์อรุนพง จ ากัด     ราคา
ทีเ่สนอ 33,455.19 บาท

บริษทั ทรัพย์อรุนพง จ ากัด     ราคาที่
ตกลงซ้ือ 33,455.19 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0127             
22/10/2563

69 วัสดุส านักงาน 25,120.00 25,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั มาตา กรุ๊ป เพชรบุรี จ ากัด    
 ราคาทีเ่สนอ 25,120 บาท

บริษทั มาตา กรุ๊ป เพชรบุรี จ ากัด     
ราคาทีต่กลงซ้ือ 25,120 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0128             
22/10/2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลหัวหิน (1)

วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

70 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 191,170.00 191,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส เอ็ม ซี เอส จ ากัด     
ราคาทีเ่สนอ 191,170 บาท

บริษทั เอส เอ็ม ซี เอส จ ากัด     ราคา
ทีต่กลงซ้ือ 191,170 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0132             
26/10/2563

71 วัสดุงานบ้านงานครัว 19,900.00 19,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด  
   ราคาทีเ่สนอ 19,900 บาท

บริษทั โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด     
ราคาทีต่กลงซ้ือ 19,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0133             
26/10/2563

72 ครุภณัฑ์โฆษณาเผยแพร่ 15,580.00 15,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด  
   ราคาทีเ่สนอ 15,580 บาท

บริษทั โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด     
ราคาทีต่กลงซ้ือ 15,580 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0134             
26/10/2563

73 ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 13,670.00 13,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด  
   ราคาทีเ่สนอ 13,670 บาท

บริษทั โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด     
ราคาทีต่กลงซ้ือ 13,670 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0135             
26/10/2563

74 ครุภณัฑ์ส านักงาน 32,940.00 32,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด  
   ราคาทีเ่สนอ 32,940 บาท

บริษทั โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด     
ราคาทีต่กลงซ้ือ 32,940 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0136             
26/10/2563

75 วัสดุส านักงาน 37,500.00 37,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั กอบทองโพลีแพค 2004 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 37,500 บาท

บริษทั กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 37,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0142             
27/10/2563

76 วัสดุงานบ้านงานครัว 63,397.40 63,397.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั สคิมเมอร์ พลัส จ ากัด ราคาที่
เสนอ 63,397 บาท

บริษทั สคิมเมอร์ พลัส จ ากัด ราคาทีต่ก
ลงซ้ือ 63,397 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0143             
27/10/2563

77 จ้างตรวจวิเคราะห์ 86,300.00 86,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เนชัน่แนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์
 จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 86,300 บาท

บริษทั เนชัน่แนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 86,300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0144             
27/10/2563

78 วัสดุการแพทย์ 142,500.00 142,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคาที่
เสนอ 142,500 บาท

บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคาที่
ตกลงซ้ือ 142,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0148             
28/10/2563

79 วัสดุทันตกรรม 8,117.02 8,117.02 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 8,117.02 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 8,117.02 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0149             
28/10/2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลหัวหิน (1)

วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

80 วัสดุทันตกรรม 37,040.00 37,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากัด     ราคาที่
เสนอ 37,040 บาท

บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากัด       ราคาที่
ตกลงซ้ือ 37,040 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0150             
28/10/2563

81 วัสดุทันตกรรม 14,454.00 14,454.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดาร์ฟี ่(ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 14,454 บาท

บริษทั ดาร์ฟี ่(ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 14,454 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0151             
28/10/2563

82 วัสดุทันตกรรม 18,975.00 18,975.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด
 ราคาทีเ่สนอ 18,975 บาท

บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 18,975 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0152             
28/10/2563

83 วัสดุการแพทย์ 963.00 963.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อุตสาหกรรมแก๊สหวัหนิ จ ากัด
 ราคาทีเ่สนอ 963 บาท

บริษทั อุตสาหกรรมแก๊สหวัหนิ จ ากัด 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 963 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0153             
28/10/2563

84 วัสดุการแพทย์ 322,052.00 322,052.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด  ราคาที่
เสนอ 322,052 บาท

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด  ราคาทีต่ก
ลงซ้ือ 322,052 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0154             
28/10/2563

85 วัสดุการแพทย์ 136,500.00 136,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคาที่
เสนอ 136,500 บาท

บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคาที่
ตกลงซ้ือ 136,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0155             
28/10/2563

86 วัสดุการแพทย์ 140,009.50 140,009.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 140,009.50 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 140,009.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0156             
28/10/2563

87 วัสดุการแพทย์ 395,793.00 395,793.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด  ราคาที่
เสนอ 395,793 บาท

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด  ราคาทีต่ก
ลงซ้ือ 395,793 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0157             
28/10/2563

88 วัสดุการแพทย์ 39,600.00 39,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ออโธพเีซีย จ ากัด      ราคาที่
เสนอ 39,600 บาท

บริษทั ออโธพเีซีย จ ากัด         ราคาที่
ตกลงซ้ือ 39,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0158             
28/10/2563

89 วัสดุการแพทย์ 35,468.36 35,468.36 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 35,468.36 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 35,468.36 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0159             
28/10/2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลหัวหิน (1)

วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

90 วัสดุการแพทย์ 149,540.00 149,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 149,540 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 149,540 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0160             
28/10/2563

91 วัสดุการแพทย์ 175,300.00 175,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด  ราคาที่
เสนอ 175,300 บาท

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด  ราคาทีต่ก
ลงซ้ือ 175,300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0161             
28/10/2563

92 วัสดุการแพทย์ 89,400.00 89,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคาที่
เสนอ 89,400 บาท

บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคาที่
ตกลงซ้ือ 89,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0162             
28/10/2563

93 จ้างตรวจวิเคราะห์ 212,285.00 212,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จ ากัด
 ราคาทีเ่สนอ 212,285 บาท

บริษทั กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จ ากัด 
ราคาทีต่กลงจ้าง 212,285 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           163             
28/10/2563

94 จ้างตรวจวิเคราะห์ 183,445.00 183,445.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จ ากัด
 ราคาทีเ่สนอ 183,445 บาท

บริษทั กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จ ากัด 
ราคาทีต่กลงจ้าง 183,445 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           164             
28/10/2563

95 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 70,974.00 70,974.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคโนเมดิคอล จ ากัด 
(มหาชน) ราคาทีเ่สนอ 70,794 บาท

บริษทั เทคโนเมดิคอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 70,794 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           165             
28/10/2563

96 วัสดุการแพทย์ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 30,000 

บาท

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด จ ากัด ราคาทีต่กลงซ้ือ 30,000 

บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0168             
29/10/2563

97 วัสดุการแพทย์ 17,762.00 17,762.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 17,762 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 17,762 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           169             
29/10/2563

98 วัสดุการแพทย์ 95,732.50 95,732.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดีสอัลลายแอนซ์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 95,732.50 บาท

บริษทั เมดีสอัลลายแอนซ์ จ ากัด ราคา
ทีต่กลงซ้ือ 95,732.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           170             
29/10/2563

99 วัสดุการแพทย์ 32,180.00 32,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส เอ็ม ซี เอส จ ากัด     
ราคาทีเ่สนอ 32,180 บาท

บริษทั เอส เอ็ม ซี เอส จ ากัด     ราคา
ทีต่กลงซ้ือ 32,180 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           171             
29/10/2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลหัวหิน (1)

วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

100 วัสดุการแพทย์ 12,156.00 12,156.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.เอส.ฮอสพทิอล จ ากัด     
ราคาทีเ่สนอ 12,156 บาท

บริษทั ที.เอส.ฮอสพทิอล จ ากัด     
ราคาทีต่กลงซ้ือ 12,156 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           172             
29/10/2563

101 จ้างตรวจวิเคราะห์ 179,298.00 179,298.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จ ากัด
 ราคาทีเ่สนอ 179,298 บาท

บริษทั กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จ ากัด 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 179,298 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           173             
29/10/2563

102 จ้างตรวจวิเคราะห์ 254,782.50 254,782.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จ ากัด
 ราคาทีเ่สนอ 254,782.50 บาท

บริษทั กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จ ากัด 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 254,782.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           174             
29/10/2563

103 วัสดุการแพทย(์lab) 193,860.00 193,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 193,860 บาท

บริษทั อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จ ากัด 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 193,860 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0175             
29/10/2563

104 วัสดุการแพทย(์lab) 62,400.00 62,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอ๊บบอต ลาบอแรตตอรีส 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 62,400 บาท

บริษทั แอ๊บบอต ลาบอแรตตอรีส จ ากัด
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 62,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0176             
29/10/2563

105 วัสดุการแพทย(์lab) 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 5,500 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 5,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0177             
30/10/2563

106 วัสดุการแพทย(์lab) 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วีว่า เมดิก้า (ประเทศไทย) 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 21,000 บาท

บริษทั วีว่า เมดิก้า (ประเทศไทย) จ ากัด
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 21,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0178             
30/10/2563

107 วัสดุการแพทย(์lab) 87,000.00 87,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 87,000 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 87,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0179             
30/10/2563

108 วัสดุการแพทย(์lab) 54,570.00 54,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พ ีเอ็ม เอ็น เมดิแคร์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 54,570 บาท

บริษทั พ ีเอ็ม เอ็น เมดิแคร์ จ ากัด 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 54,570 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0180             
30/10/2563

109 วัสดุการแพทย(์lab) 82,500.00 82,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เทร็น อินเตอร์เทรด จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 82,500 บาท

บริษทั เทร็น อินเตอร์เทรด จ ากัด ราคา
ทีเ่สนอ 82,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0181             
30/10/2563

รวม 9,330,201.10




















