
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 เคร่ืองปรับอากาศ 5 เคร่ือง 260,759 260,759 เฉพาะเจาะจง บริษทั อินทศิริ ก่อสร้าง จ ากัด    
ราคาทีเ่สนอ 260,759 บาท

บริษทั อินทศิริ ก่อสร้าง จ ากัด       
ราคทีต่กลงซ้ือ 260,759 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0273             
12/11/2563

2 เคาน์เตอร์ พร้อมผนังชุดกระจก 2 ชุด 397,131 397,131 เฉพาะเจาะจง นายพสุิทธิ ์ศรีนวลจันทร์         
ราคาทีเ่สนอ 397,131.50 บาท

     นายพสุิทธิ ์ศรีนวลจันทร์           
ราคาทีต่ลงซ้ือ 397,131.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0304             
13/11/2563

4 จ้างซ่อมรถตู้ทะเบียน นก 771 ปข 14,960.00 14,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด
     ราคาทีเ่สนอ 14,960.74 บาท

บริษทั โตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด    
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 14,960.74 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0199             
4/11/2563

5 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 81-5702 ปข 3,280.00 3,280.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงจันทร์ แดงประเสริฐ     
ราคาทีเ่สนอ 3,280 บาท

นางสาวแสงจันทร์ แดงประเสริฐ     
ราคาทีต่กลงซ้ือ 3,280 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0198             
4/11/2563

6 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 81-5911 ปข 54,920 54,920 เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงจันทร์ แดงประเสริฐ     
ราคาทีเ่สนอ 54,920 บาท

นางสาวแสงจันทร์ แดงประเสริฐ     
ราคาทีต่กลงซ้ือ 54,920 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0196             
4/11/2563

7 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กค 7568 ปข 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง        หวัหนิแอร์ แอนด์ เซอวิส        
ราคาทีเ่สนอ 2,500 บาท

       หวัหนิแอร์ แอนด์ เซอวิส        
ราคาทีต่กลงจ้าง 2,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0197             
4/11/2563

8 จ้างซ่อมรถ10 ล้อ ส่งน้ า ทะเบียน 
81-5876 ปข

84,000 84,000 เฉพาะเจาะจง              สุรศักด์ิการยาง              
 ราคาทีเ่สนอ 84,000 บาท

             สุรศักด์ิการยาง               
ราคาทีต่กลงจ้าง 84,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0208             
5/11/2563

9 แก๊สเอธิลีนอ๊อกไซค์ แบบแท่ง 340 กรัม 49,800 49,800 เฉพาะเจาะจง บริษทั น าวิวัฒน์การช่าง (1992) 
จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 49,800 บาท

บริษทั น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด 
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 49,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0248             
9/11/2563

10 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 16 รายการ 76,075 76,075 เฉพาะเจาะจง       บริษทั เรียลเมด จ ากัด       
ราคาทีเ่สนอ 76,075 บาท

      บริษทั เรียลเมด จ ากัด          
ราคาทีต่กลงซ้ือ 76,075 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0247             
9/11/2563

11 วัสดุการแพทย์ 4 รายการ 23,000 23,000 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด สกายเมดไลน์ 
(2558) ราคาทีเ่สนอ 23,000 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด สกายเมดไลน์ (2558)
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 23,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0240             
9/11/2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลหัวหิน (1)

วันที ่30 เดือน พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน 2563

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลหัวหิน (1)

วันที ่30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

12 วัสดุการแพทย์ 2 รายการ 73,320 73,320 เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด       
ราคาทีเ่สนอ 73,320 บาท

บริษทั โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด          
ราคาทีต่กลงซ้ือ 73,320 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0243             
9/11/2563

13 วัสดุการแพทย์ 1 รายการ 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง บริษทั พเีอ็มแอล พลัส จ ากัด       
ราคาทีเ่สนอ 8,000 บาท

บริษทั พเีอ็มแอล พลัส จ ากัด       
ราคาทีต่กลงซ้ือ 8,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0245             
9/11/2563

14 เส้ือกราวน์พลาสติก 2,000 ตัว 40,000 40,000 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฉัตรแก้ว โปรดักส์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 40,000 บาท

บริษทั ฉัตรแก้ว โปรดักส์ จ ากัด  ราคา
ทีต่กลงซ้ือ 40,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0244             
9/11/2563

15 หมอนมาตรฐานขนาดใหญ่ 4,700 4,700 เฉพาะเจาะจง บริษทั วิคตอร่ี ครุภณัฑ์การแพทย์ 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 4,700 บาท

บริษทั วิคตอร่ี ครุภณัฑ์การแพทย์ จ ากัด
   ราคาทีต่กลงซ้ือ 4,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0246             
9/11/2563

16 จ้างซ่อมเคร่ืองผลิตอากาศทางการแพทย์ 48,000 48,000 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ยู.ดี.เทรดด้ิง   
ราคาทีเ่สนอ 48,000 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ยู.ดี.เทรดด้ิง       
ราคาทีต่กลงจ้าง 48,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0211             
5/11/2563

17 จ้างซ่อมเคร่ืองมือผ่าตัดกระดูกสันหลัง 4,280 4,280 เฉพาะเจาะจง บริษทั ออโธพเีซีย จ ากัด          
ราคาทีเ่สนอ 4,280 บาท

บริษทั ออโธพเีซีย จ ากัด              
ราคาทีต่กลงจ้าง 4,280 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0204             
5/11/2563

18 จ้างซ่อมเคร่ืองวัดลานสายตาคอมพวิเตอร์
 ยีห่อ้ ZEISS

18,725 18,725 เฉพาะเจาะจง บริษทั คาร์ล ไซส์ส จ ากัด          
ราคาทีเ่สนอ 18,725 บาท

บริษทั คาร์ล ไซส์ส จ ากัด            
ราคาทีต่กลงจ้าง 18,725 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0210             
5/11/2563

19 จ้างซ่อมเคร่ืองวัดความดัน 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีแอนด์พ ีโปรเทค จ ากัด       
   ราคาทีเ่สนอ 6,000 บาท

บริษทั ทีแอนด์พ ีโปรเทค จ ากัด         
 ราคาทีต่กลงจ้าง 6,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0205             
5/11/2563

20 วัสดุการแพทย์ 2 รายการ 363,000 363,000 เฉพาะเจาะจง บริษทั น าวิวัฒน์การช่าง (1992) 
จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 363,000 บาท

บริษทั น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด 
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 363,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0249             
9/11/2563

21 ถุงยางอนามัย 52 มม. 6,600 6,600 เฉพาะเจาะจง       บริษทั เอฟ.ซี.พ ีจ ากัด         
ราคาทีเ่สนอ 6,600 บาท

      บริษทั เอฟ.ซี.พ ีจ ากัด          
ราคาทีต่กลงซ้ือ 6,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0238             
9/11/2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลหัวหิน (1)

วันที ่30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

22 ผ้าพนัแผลชนิดมีแถบกาว 11,684.40 11,684.40 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด        
ราคาทีเ่สนอ 11,684.40 บาท

      บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด         
     ราคาทีต่กลงจ้าง 11,684.40 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0237             
9/11/2563

23 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 1 รายการ 14,445 14,445 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 14,445 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
  ราคาทีต่กลงซ้ือ 14,445 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0224             
9/11/2563

24 ถุงยางรัดข้อ เบอร์ M,L 2 รายการ 3,450 3,450 เฉพาะเจาะจง บริษทั กอบทองโพลีแพค 2004 
จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 3,450 บาท

บริษทั กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด  
ราคาทีต่กลงซ้ือ 3,450 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0239             
9/11/2563

25 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 6 รายการ 124,845 124,845 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส เอ็ม ซี เอส จ ากัด     
ราคาทีเ่สนอ 124,845 บาท

บริษทั เอส เอ็ม ซี เอส จ ากัด        
ราคาทีต่กลงซ้ือ 124,845 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0241             
9/11/2563

26 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 5 รายการ 100,440 100,440 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส เอ็ม ซี เอส จ ากัด     
ราคาทีเ่สนอ 100,44 บาท

บริษทั เอส เอ็ม ซี เอส จ ากัด        
ราคาทีต่กลงซ้ือ 100,440 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0242             
9/11/2563

27 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 6 รายการ 198,100 198,100 เฉพาะเจาะจง     บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด         
ราคาทีเ่สนอ 198,100 บาท

      บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด       ราคา
ทีต่กลงซ้ือ 198,100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0208             
5/11/2563

28 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 3 รายการ 52,430 52,430 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 52,430 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
  ราคาทีต่กลงซ้ือ 52,430 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0223             
9/11/2563

29 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 3 รายการ 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง บริษทั บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี 
จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 15,000 บาท

บริษทั บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 
 ราคาทีต่กลงจ้าง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0232             
9/11/2563

30 Top dressing 2 รายการ 50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง บริษทั อุดมภณัฑ์ ซัพพลาย จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 50,000 บาท

บริษทั อุดมภณัฑ์ ซัพพลาย จ ากัด 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 50,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0233             
9/11/2563

31 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 2 รายการ 7,220 7,220 เฉพาะเจาะจง บริษทั สแตนดาร์ด ออร์โธซิส จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 7,220 บาท

บริษทั สแตนดาร์ด ออร์โธซิส จ ากัด 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 7,220 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0234             
9/11/2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลหัวหิน (1)

วันที ่30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

32 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 3 รายการ 12,497.80 12,497.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 12,497.80 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
  ราคาทีต่กลงซ้ือ 12,497.80 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0230             
9/11/2563

33 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 4 รายการ 409,810 409,810 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 409,810.40 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
  ราคาทีต่กลงซ้ือ 409,810.40 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0229             
9/11/2563

34 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 2 รายการ 88,500 88,500 เฉพาะเจาะจง บริษทั กรุงไทย เมดิคอล จ ากัด  
ราคาทีเ่สนอ 88,500 บาท

บริษทั กรุงไทย เมดิคอล จ ากัด  ราคาที่
ตกลงซ้ือ 88,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0235             
9/11/2563

35 แผ่นปิดแผลเอนกประสงค์ 360 กล่อง 117,486 117,486 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 117,486 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
  ราคาทีต่กลงซ้ือ 117,486 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0228             
9/11/2563

36 Colostomy bag 4 รายการ 208,650 208,650 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 208,650 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
  ราคาทีต่กลงซ้ือ 208,650 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0227             
9/11/2563

37 Conform bandage 2 รายการ 6,600 6,600 เฉพาะเจาะจง บริษทั เซอร์จิน้เทค จ ากัด    ราคาที่
เสนอ 6,600 บาท

บริษทั เซอร์จิน้เทค จ ากัด       ราคาที่
ตกลงซ้ือ 6,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0236             
9/11/2563

38 เทปปิดแผล 6 รายการ 323,782.20 323,782.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 323,782.20 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
  ราคาทีต่กลง 323,782.20 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0226             
9/11/2563

39 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 13 รายการ 329,859.60 329,859.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 329,859.60 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
  ราคาทีต่กลงซ้ือ 329,859.60 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0225             
9/11/2563

40 ถุงมือตรวจโรค 1,000 กล่อง 130,000 130,000 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส เอ็ม ซี เอส จ ากัด  ราคาที่
เสนอ 130,000 บาท

บริษทั เอส เอ็ม ซี เอส จ ากัด  ราคาที่
ตกลงซ้ือ 130,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0365             
23/11/2563

41 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 100 หอ่ 7,490 7,490 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 7,490 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
  ราคาทีต่กลงซ้ือ 7,490 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0362             
23/11/2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลหัวหิน (1)

วันที ่30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

42 แผ่นพลาสติกปิดแผล 200 ชิน้ 72,760 72,760 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 72,760 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
  ราคาทีต่กลงซ้ือ 72,760 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0366             
23/11/2563

43 ชุดใหน้้ าเกลือเด็ก/ผู้ใหญ่ 112,885 112,885 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 112,885 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
  ราคาทีต่กลงซ้ือ 112,885 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0363             
23/11/2563

44 Urine bag 2,000 ชุด 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง บริษทั บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี 
จ ากัด   ราคาทีเ่สนอ 27,000 บาท

บริษทั บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 
  ราคาทีต่กลงซ้ือ 27,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0364             
23/11/2563

45 Bacteria filter 1,000 ชิน้ 32,000 32,000 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยู.พ.ีเมดิคอล ซอลเตอร์ จ ากัด 
  ราคาทีเ่สนอ 32,000 บาท

บริษทั ยู.พ.ีเมดิคอล ซอลเตอร์ จ ากัด   
ราคาทีต่กลงซ้ือ 32,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0298             
13/11/2563

46 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 2 รายการ 165,850 165,850 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด   ราคาที่
เสนอ 165,850 บาท

   บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด       
ราคาทีต่กลงซ้ือ 165,850 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0296             
13/11/2563

47 Iv set 1 รายการ 144,000 144,000 เฉพาะเจาะจง บริษทั เซฟไลฟเ์ทคโนโลยี จ ากัด  
ราคาทีเ่สนอ 144,000 บาท

บริษทั เซฟไลฟเ์ทคโนโลยี จ ากัด  ราคา
ทีต่กลงซ้ือ 144,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0297             
13/11/2563

48 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 15 รายการ 93,600 93,600 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 93,600 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
  ราคาทีต่กลงซ้ือ 93,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0231             
9/11/2563

49 วัสดุส านักงาน 13 รายการ (พรส) 2,235 2,235 เฉพาะเจาะจง บริษทั เปีย่มสุขโฮลด้ิง จ ากัด    
ราคาทีเ่สนอ 2,235 บาท

บริษทั เปีย่มสุขโฮลด้ิง จ ากัด        
ราคาทีต่กลงซ้ือ 2,235 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0195             
4/11/2563

50 ไวนิลต้อนรับรมต. 1 งาน 3,800 3,800 เฉพาะเจาะจง       นายอัศวิน คุ้มเมือง           
ราคาทีเ่สนอ 3,800 บาท

          นายอัศวิน คุ้มเมือง               
  ราคาทีต่กลงซ้ือ 3,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

               0268                 
11/11/2563

51 วัสดุการแพทย์ 2 รายการ 251,000 251,000 e-bidding บริษทั ออโธพเีซีย จ ากัด            
ราคา 251,000 บาท

           บริษทั ออโธพเีซีย จ ากัด        
        ราคา 251,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

   สัญญาเลขที ่373/2563    ลว 
30 เม.ย. 2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลหัวหิน (1)

วันที ่30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

52 จ้างซ่อมเคร่ืองควบคุมการใหส้ารละลาย
เข้าหลอดเลือดด า

22,416.50 22,416.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด    
 ราคาทีเ่สนอ 22,416.50 บาท

  บริษทั เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด     
ราคาทีต่กงจ้าง 22,416.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0254             
9/11/2563

53 จ้างซ่อมเคร่ืองควบคุมการใหส้ารละลาย
เข้าหลอดเลือดด า

22,791 22,791 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด    
 ราคาทีเ่สนอ 22,791 บาท

  บริษทั เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด     
ราคาทีต่กลงจ้าง 22,791 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0251             
9/11/2563

54 ป้ายไวนิล กรมสุขภาพจิต หวัหนิ 5 12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง       นายอัศวิน คุ้มเมือง           
ราคาทีเ่สนอ 12,000 บาท

      นายอัศวิน คุ้มเมือง           ราคา
ทีจ่้าง 12,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0276             
12/11/2563

55 จ้างถ่ายภาพมุมสูง 45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง         นายนพรัตน์ พลเทพ           
ราคาทีเ่สนอ 45,000 บาท

        นายนพรัตน์ พลเทพ           
ราคาทีต่กลงจ้าง 45,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0275             
12/11/2563

56 จ้างสูบตะกอน 12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง   นางสาวน้ าผ้ึง ถิน่จีนวงษ ์      
ราคาทีเ่สนอ 12,000 บาท

  นางสาวน้ าผ้ึง ถิน่จีนวงษ ์         
ราคาทีต่กลงจ้าง 12,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0205             
5/11/2563

57 จ้างเหมาตกแต่งผนังหน้าลิฟต์ 149,800.00 149,800.00 เฉพาะเจาะจง  นายพสุิทธิ ์ศรีนวลจันทร์         
ราคาทีเ่สนอ 149,800 บาท

 นายพสุิทธิ ์ศรีนวลจันทร์            
ราคาทีต่กลงจ้าง 149,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0265             
11/11/2563

58 จ้างเหมาตกแต่งผนังหอ้งประชุมชัน้ 10 393,225.00 393,225.00 เฉพาะเจาะจง  นายพสุิทธิ ์ศรีนวลจันทร์         
ราคาทีเ่สนอ 393,225 บาท

 นายพสุิทธิ ์ศรีนวลจันทร์           
ราคาทีต่กลงจ้าง 393,225 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0266             
11/11/2563

59 วัสดุส านักงาน 1 รายการ 3,400 3,400 เฉพาะเจาะจง บริษทั มาตา กรุ๊ป เพชรบุรี จ ากัด    
 ราคาทีเ่สนอ 3,400 บาท

  บริษทั มาตา กรุ๊ป เพชรบุรี จ ากัด     
ราคาทีต่กลงซ้ือ 3,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0333             
23/11/2563

60 จ้างถ่ายเอกสาร 35,878 35,878 เฉพาะเจาะจง              SMILE COPY               
 ราคาทีเ่สนอ 35,878 บาท

             SMILE COPY                
ราคาทีต่กลงซ้ือ 35,878 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0190             
3/11/2563

61 ไวนิลคลินิกกัญชา 1.0*2.5 ม. 1,300 1,300 เฉพาะเจาะจง           นายอัศวิน คุ้มเมือง            
     ราคาทีเ่สนอ 1,300 บาท

          นายอัศวิน คุ้มเมือง               
  ราคาทีต่กลงซ้ือ 1,300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0212             
6/11/2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลหัวหิน (1)

วันที ่30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

62 จ้างซ่อมเคร่ืองท าใหป้ราศจากเชือ้ 23,333.33 23,333.33 เฉพาะเจาะจง บริษทั น าวิวัฒน์การช่าง (1992) 
จ ากัด     ราคาทีเ่สนอ 23,333.33 

บาท

  บริษทั น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด
     ราคาทีต่กลงจ้าง 23,333.33 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

   สัญญาเลขที ่354/2563        
 ลว 2 เม.ย. 2563

63 เคร่ืองปรับอากาศ 2 เคร่ือง 140,384 140,384 เฉพาะเจาะจง บริษทั อินทศิริ ก่อสร้าง จ ากัด    
ราคาทีเ่สนอ 140,384 บาท

บริษทั อินทศิริ ก่อสร้าง จ ากัด       
ราคทีต่กลงซ้ือ 140,384 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0320             
13/11/2563

64 ป้าย HUA HIN HALL 29,500.00 29,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แม็กซ์มีเดีย หวัหนิ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 29,500 บาท

    บริษทั แม็กซ์มีเดีย หวัหนิ จ ากัด 
ราคาทีต่กลงจ้าง 29,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0351             
18/11/2563

65 วัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ 72,500 72,500 เฉพาะเจาะจง บริษทั มหาพทุธ (หวัหนิ) คอมมิวนิ
เคชัน่ จ ากัดราคาทีเ่สนอ 72,500 บาท

บริษทั มหาพทุธ (หวัหนิ) คอมมิวนิเคชัน่
 จ ากัดราคาทีซ้ื่อ 72,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0267             
11/11/2563

66 ป้ายกรอบหวัหนิ 8,007.00 8,007.00 เฉพาะเจาะจง     บริษทั แม็กซ์มีเดีย หวัหนิ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 8,007 บาท

    บริษทั แม็กซ์มีเดีย หวัหนิ จ ากัด 
ราคาทีต่กลงจ้าง 8,007 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0352             
18/11/2563

67 ตู้เย็น มิตซูบิชิ 10,900.00 10,900.00 เฉพาะเจาะจง     บริษทั บิก๊เค้ียง 2017 หวัหนิ 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 10,900 บาท

    บริษทั บิก๊เค้ียง 2017 หวัหนิ จ ากัด 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 10,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0344             
18/11/2563

68 เตารีดไอน า้ 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั มาตา กรุ๊ป เพชรบุรี จ ากัด
ราคาทีเ่สนอ 3,400 บาท

บริษทั มาตา กรุ๊ป เพชรบุรี จ ากัดราคา
ทีต่กลงซ้ือ 3,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0303             
13/11/2563

69 พดัลม 1,190.00 1,190.00 เฉพาะเจาะจง     บริษทั บิก๊เค้ียง 2017 หวัหนิ 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 1,190 บาท

    บริษทั บิก๊เค้ียง 2017 หวัหนิ จ ากัด 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 1,190 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0354             
18/11/2563

70 ครุภณัฑ์ส านักงาน 2 รายการ 88,600.00 88,600.00 เฉพาะเจาะจง      สิทธิชัยเฟอร์นิเจอร์         ราคาที่
เสนอ 88,600 บาท

     สิทธิชัยเฟอร์นิเจอร์          ราคาที่
ตกลงซ้ือ 88,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0277             
12/11/2563

71 ครุภณัฑ์ส านักงาน 2 รายการ 13,890.00 13,890.00 เฉพาะเจาะจง      สิทธิชัยเฟอร์นิเจอร์         ราคาที่
เสนอ 13,890 บาท

     สิทธิชัยเฟอร์นิเจอร์          ราคาที่
ตกลงซ้ือ 13,890 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0375             
24/11/2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลหัวหิน (1)

วันที ่30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

72 วัสดุงานบ้านงานครัว 4 รายการ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง      นางราตรี บางประเสริฐ         
ราคาทีเ่สนอ 50,000 บาท

     นางราตรี บางประเสริฐ         
ราคาทีต่กลงซ้ือ 50,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0316             
16/11/2563

73 ผ้าม่านพร้อมติดต้ัง 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง        ร้านธนรัตน์ผ้าม่าน       ราคาที่
เสนอ 48,000 บาท

       ร้านธนรัตน์ผ้าม่าน       ราคาที่
ตกลง 48,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0300             
13/11/2563

74 ชุดโต๊ะสนาม 132,000.00 132,000.00 เฉพาะเจาะจง   บริษทั คิดดี เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด     
 ราคาทีเ่สนอ 132,000 บาท

  บริษทั คิดดี เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด      
ราคาทีต่กลงซ้ือ 132,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0342             
18/11/2563

75 วัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ 10,480.00 10,480.00 เฉพาะเจาะจง   บริษทั มาตา กรุ๊ป เพชรบุรี จ ากัด   
  ราคาทีเ่สนอ 10,480 บาท

  บริษทั มาตา กรุ๊ป เพชรบุรี จ ากัด     
ราคาทีต่กลงซ้ือ 10,480 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0353             
18/11/2563

76 ทีวี LG 11,900.00 11,900.00 เฉพาะเจาะจง     บริษทั บิก๊เค้ียง 2017 หวัหนิ 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 11,900 บาท

    บริษทั บิก๊เค้ียง 2017 หวัหนิ จ ากัด 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 11,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0345             
18/11/2563

77 ทีน่อน 3.5 ฟตุ 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง      สิทธิชัยเฟอร์นิเจอร์         ราคาที่
เสนอ 35,000 บาท

     สิทธิชัยเฟอร์นิเจอร์         ราคาที่
ตกลงซ้ือ 35,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0343             
18/11/2563

78 ทีน่อน 3.5 ฟตุ 39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง      สิทธิชัยเฟอร์นิเจอร์         ราคาที่
เสนอ 39,000 บาท

     สิทธิชัยเฟอร์นิเจอร์         ราคาที่
ตกลงซ้ือ 39,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0397            
24/11/2563

79 เคร่ืองท าน้ าอุน่ 58,660.00 58,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั มาตา กรุ๊ป เพชรบุรี จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 58,660 บาท

บริษทั มาตา กรุ๊ป เพชรบุรี จ ากัด ราคา
ทีต่กลงซ้ือ 58,660 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0388            
24/11/2563

80 ทีวี 2 เคร่ือง 17,980.00 17,980.00 เฉพาะเจาะจง     บริษทั บิก๊เค้ียง 2017 หวัหนิ 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 17,980 บาท

    บริษทั บิก๊เค้ียง 2017 หวัหนิ จ ากัด 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 17,980 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0314            
16/11/2563

81 เคร่ืองท าน้ าอุน่ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง     บริษทั บิก๊เค้ียง 2017 หวัหนิ 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 5,000 บาท

    บริษทั บิก๊เค้ียง 2017 หวัหนิ จ ากัด 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 5,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0315            
16/11/2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลหัวหิน (1)

วันที ่30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

82 ครุภณัฑ์ส านักงาน 2 รายการ 22,300.00 22,300.00 เฉพาะเจาะจง      สิทธิชัยเฟอร์นิเจอร์         ราคาที่
เสนอ 22,300 บาท

     สิทธิชัยเฟอร์นิเจอร์         ราคาที่
ตกลงซ้ือ 22,300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0335            
17/11/2563

83 ตู้เย็น ฮิตาชิ 5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง     บริษทั บิก๊เค้ียง 2017 หวัหนิ 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 5,900 บาท

    บริษทั บิก๊เค้ียง 2017 หวัหนิ จ ากัด 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 5,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0270            
11/11/2563

84 เตียงนอน 6 ฟตุ 11,700.00 11,700.00 เฉพาะเจาะจง      สิทธิชัยเฟอร์นิเจอร์         ราคาที่
เสนอ 11,700 บาท

     สิทธิชัยเฟอร์นิเจอร์         ราคาที่
ตกลงซ้ือ 11,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0336            
17/11/2563

85 เตียงนอน 6 ฟตุ 8,900.00 8,900.00 เฉพาะเจาะจง      สิทธิชัยเฟอร์นิเจอร์         ราคาที่
เสนอ 8,900 บาท

     สิทธิชัยเฟอร์นิเจอร์         ราคาที่
ตกลงซ้ือ 8,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0313            
16/11/2563

86 สต๊ิกเกอร์ thermal 110,880.00 110,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเทปกาวอุตสาหกรรม 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 110,880 บาท

บริษทั ไทยเทปกาวอุตสาหกรรม จ ากัด 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 110,880 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0250            
8/11/2563

87 วัสดุการแพทย์ 129,000.00 129,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด  ราคาที่
เสนอ 129,000 บาท

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด  ราคาทีต่ก
ลงซ้ือ 129,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0181            
2/11/2563

88 วัสดุงานบ้านงานครัว 31,500.00 31,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั กอบทองโพลีแพค 2004 
จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 31,500 บาท

บริษทั กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด  
ราคาทีต่กลงซ้ือ 31,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0182            
2/11/2563

89 วัสดุการแพทย์ 92,876.00 92,876.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด  ราคาที่
เสนอ 92,876 บาท

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด     ราคาที่
ตกลงซ้ือ 92,876 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0185            
3/11/2563

90 วัสดุส านักงาน 40,090.00 40,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เปีย่มสุขโฮลด้ิง จ ากัด    
ราคาทีเ่สนอ 40,090 บาท

บริษทั เปีย่มสุขโฮลด้ิง จ ากัด    ราคาที่
ตกลงซ้ือ 40,090 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0187            
3/11/2563

91 วัสดุส านักงาน 44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ภาสิน      ราคาที่
เสนอ 44,000 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ภาสิน          ราคาที่
ตกลงซ้ือ 44,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0188            
3/11/2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลหัวหิน (1)

วันที ่30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

92 วัสดุส านักงาน 28,260.00 28,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั กอบทองโพลีแพค 2004 
จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 28,260 บาท

บริษทั กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด  
ราคาทีต่กลงซ้ือ 28,260 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0189            
3/11/2563

93 จ้างซ่อมรถยนต์ 14,242.24 14,242.24 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด
  ราคาทีเ่สนอ 14,242.24 บาท

บริษทั โตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด  
ราคาทีต่กลงจ้าง 14,242.24 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0191            
3/11/2563

94 วัสดุการแพทย์ 2 รายการ 61,000.00 61,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน)
 ราคาทีเ่สนอ 61,000 บาท

บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 61,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0194            
3/11/2563

95 จ้างเหมาบริการ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิคัล ซอฟแวร์ จ ากัด ราคาที่
เสนอ 50,000 บาท

บริษทั เมดิคัล ซอฟแวร์ จ ากัด ราคาที่
ตกลงจ้าง 50,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0206           
5/11/2563

96 วัสดุส านักงาน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั มาตา กรุ๊ป เพชรบุรี จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 9,000 บาท

บริษทั มาตา กรุ๊ป เพชรบุรี จ ากัด ราคา
ทีต่กลงซ้ือ 9,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0213           
6/11/2563

97 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 480,000.00 480,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เดอะ เวิร์ด จ ากัด ราคาทีเ่สนอ
 480,000 บาท

บริษทั เดอะ เวิร์ด จ ากัด          ราคาที่
ตกลงซ้ือ 480,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0218           
9/11/2563

98 จ้างซ่อมครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 43,800.00 43,800.00 เฉพาะเจาะจง          บริษทั โซวิค จ ากัด             
 ราคาทีเ่สนอ 43,800 บาท

         บริษทั โซวิค จ ากัด              
ราคาทีต่กลงซ้ือ 43,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0252           
9/11/2563

99 จ้างซ่อมครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 3,150.00 3,150.00 เฉพาะเจาะจง          บริษทั โซวิค จ ากัด             
 ราคาทีเ่สนอ 3,150 บาท

         บริษทั โซวิค จ ากัด              
ราคาทีต่กลงซ้ือ 3,150 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0253           
9/11/2563

100 วัสดุงานบ้านงานครัว 79,500.00 79,500.00 เฉพาะเจาะจง          บริษทั ต้ังฮ่ัวเอง จ ากัด         
     ราคาทีเ่สนอ 79,500 บาท

         บริษทั ต้ังฮ่ัวเอง จ ากัด            
  ราคาทีต่กลงซ้ือ 79,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0255           
10/11/2563

101 ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง     บริษทั บิก๊เค้ียง 2017 หวัหนิ 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 5,900 บาท

    บริษทั บิก๊เค้ียง 2017 หวัหนิ จ ากัด 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 5,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0256           
10/11/2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลหัวหิน (1)

วันที ่30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

102 ครุภณัฑ์ส านักงาน 15,600.00 15,600.00 เฉพาะเจาะจง     บริษทั บิก๊เค้ียง 2017 หวัหนิ 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 15,600 บาท

    บริษทั บิก๊เค้ียง 2017 หวัหนิ จ ากัด 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 15,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0257           
10/11/2563

103 ครุภณัฑ์ส านักงาน 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง     บริษทั บิก๊เค้ียง 2017 หวัหนิ 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 12,500 บาท

    บริษทั บิก๊เค้ียง 2017 หวัหนิ จ ากัด 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 12,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0258           
10/11/2563

104 วัสดุส านักงาน 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แม็กซ์มีเดีย จ ากัด         
ราคาทีเ่สนอ 9,500 บาท

บริษทั แม็กซ์มีเดีย จ ากัด         ราคาที่
ตกลงจ้าง 9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0264           
11/11/2563

105 วัสดุงานบ้านงานครัว 19,690.00 19,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั กอบทองโพลีแพค 2004 
จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 19,690 บาท

บริษทั กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด  
ราคาทีต่กลงซ้ือ 19,690 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0269           
11/11/2563

106 จ้างซ่อมครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟไ์ซเอ็นซ์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 

28,000 บาท

บริษทั เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟไ์ซเอ็นซ์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด  ราคาทีต่กลงจ้าง 

28,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0272           
12/11/2563

107 จ้างเหมาบริการ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง      นายนพรัตน์ พลเทพ       ราคาที่
เสนอ 45,000 บาท

     นายนพรัตน์ พลเทพ        ราคาที่
ตกลงจ้าง 45,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0275           
12/11/2563

108 จ้างเหมาบริการ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง      นายอัศวิน คุ้มเมือง            
ราคาทีเ่สนอ 12,000 บาท

     นายอัศวิน คุ้มเมือง            ราคาที่
เสนอ 12,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0276           
12/11/2563

109 วัสดุการแพทย์ 139,100.00 139,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สหการโอสถ (1996) จ ากัด  
ราคาทีเ่สนอ 139,100 บาท

บริษทั สหการโอสถ (1996) จ ากัด  
ราคาทีต่กลงซ้ือ 139,100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0279           
13/11/2563

110 วัสดุการแพทย์ 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟไ์ซเอ็นซ์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 

90,000 บาท

บริษทั เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟไ์ซเอ็นซ์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด  ราคาทีต่กลงซ้ือ 

90,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0280           
13/11/2563

112 วัสดุการแพทย์ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง     บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด              
ราคาทีเ่สนอ 60,000 บาท

    บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด              
ราคาทีต่กลงซ้ือ 60,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0281           
13/11/2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลหัวหิน (1)

วันที ่30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

113 วัสดุการแพทย์ 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 8,560 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
  ราคาทีต่กลงซ้ือ 8,560 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0282           
13/11/2563

114 วัสดุการแพทย์ 8,423.68 8,423.68 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส เอ็ม ซี เอส จ ากัด     
ราคาทีเ่สนอ 8,423.68 บาท

บริษทั เอส เอ็ม ซี เอส จ ากัด     ราคา
ทีต่กลงซ้ือ 8,423.68 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0283           
13/11/2563

115 วัสดุการแพทย์ 166,250.00 166,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีแอนด์พ ีโปรเทค จ ากัด     
ราคาทีเ่สนอ 166,250 บาท

บริษทั ทีแอนด์พ ีโปรเทค จ ากัด     
ราคาทีต่กลงซ้ือ 166,250 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0284           
13/11/2563

116 วัสดุการแพทย์ 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอียร์โทน (ประเทศไทย) จ ากัด
     ราคาทีเ่สนอ 13,500 บาท

บริษทั เอียร์โทน (ประเทศไทย) จ ากัด   
  ราคาทีต่กลงซ้ือ 13,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0285           
13/11/2563

117 วัสดุการแพทย์ 447,457.80 447,457.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
มหาชน    ราคาทีเ่สนอ 447,457.80

 บาท

บริษทั ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
มหาชน    ราคาทีต่กลงซ้ือ 447,457.80

 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0286           
13/11/2563

118 วัสดุการแพทย์ 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง    บริษทั เจพพี ีแคร์ จ ากัด    ราคาที่
เสนอ 54,000 บาท

   บริษทั เจพพี ีแคร์ จ ากัด      ราคาที่
ตกลงซ้ือ 54,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0287           
13/11/2563

119 วัสดุการแพทย์ 10,080.00 10,080.00 เฉพาะเจาะจง    บริษทั เมดิคอลแคร์ จ ากัด    
ราคาทีเ่สนอ 10,080 บาท

   บริษทั เมดิคอลแคร์ จ ากัด    ราคาที่
ตกลงซ้ือ 10,080 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0288           
13/11/2563

120 วัสดุการแพทย์ 78,000.00 78,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เจเอส เมดิคอล 
เอ็นจีเนียร่ิง ราคาทีเ่สนอ 78,000 

บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เจเอส เมดิคอล เอ็นจี
เนียร่ิง ราคาทีต่กลงซ้ือ 78,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          289           
13/11/2563

121 ครุภณัฑ์การแพทย์ 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วิคตอร่ี ครุภณัฑ์การแพทย์ 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 33,000 บาท

   บริษทั วิคตอร่ี ครุภณัฑ์การแพทย์ 
จ ากัด ราคาทีต่กลงซ้ือ 33,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0290           
13/11/2563

122 ครุภณัฑ์การแพทย์ 15,100.00 15,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วิคตอร่ี ครุภณัฑ์การแพทย์ 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 15,100 บาท

   บริษทั วิคตอร่ี ครุภณัฑ์การแพทย์ 
จ ากัด ราคาทีต่กลงซ้ือ 15,100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0291           
13/11/2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลหัวหิน (1)

วันที ่30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

123 ครุภณัฑ์การแพทย์ 59,000.00 59,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วิคตอร่ี ครุภณัฑ์การแพทย์ 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 59,000 บาท

   บริษทั วิคตอร่ี ครุภณัฑ์การแพทย์ 
จ ากัด ราคาทีต่กลงซ้ือ 59,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0292           
13/11/2563

124 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 16,264.00 16,264.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 16,264 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
  ราคาทีต่กลงซ้ือ 16,264 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0293           
13/11/2563

125 วัสดุส านักงาน 1,714.00 1,714.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เปีย่มสุขโฮลด้ิง จ ากัด    
ราคาทีเ่สนอ 1,714 บาท

บริษทั เปีย่มสุขโฮลด้ิง จ ากัด    ราคาที่
ตกลงซ้ือ 1,714 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0294           
13/11/2563

126 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 93,000.00 93,000.00 เฉพาะเจาะจง    บริษทั เรียลเมด จ ากัด       ราคาที่
เสนอ 93,000 บาท

   บริษทั เรียลเมด จ ากัด       ราคาที่
ตกลงซ้ือ 93,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0295           
13/11/2563

127 วัสดุส านักงาน 50,076.00 50,076.00 เฉพาะเจาะจง          เปเปอร์มาร์ท               
ราคาทีเ่สนอ 50,076 บาท

         เปเปอร์มาร์ท               ราคา
ทีต่กลงซ้ือ 50,076 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0299           
13/11/2563

128 จ้างตรวจ LAB 23,200.00 23,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เนชัน่แนล เฮลท์แคร์ ซิสเทมส์
 จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 23,200 บาท

บริษทั เนชัน่แนล เฮลท์แคร์ ซิสเทมส์ 
จ ากัด  ราคาทีต่กลงซ้ือ 23,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0301           
13/11/2563

129 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 140,384.00 140,384.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อินทศิริ ก่อสร้าง จ ากัด    
ราคาทีเ่สนอ 140,384 บาท

บริษทั อินทศิริ ก่อสร้าง จ ากัด    ราคา
ทีต่กลงซ้ือ 140,384 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0302           
13/11/2563

130 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สตาร์ เพาเวอร์ พาณิชย์ จ ากัด
    ราคาทีเ่สนอ 1,284 บาท

บริษทั สตาร์ เพาเวอร์ พาณิชย์ จ ากัด   
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 1,284 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0308           
16/11/2563

131 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,225.60 2,225.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั สคิมเมอร์ พลัส จ ากัด    
ราคาทีเ่สนอ 2,225.60 บาท

บริษทั สคิมเมอร์ พลัส จ ากัด    ราคาที่
ตกลงซ้ือ 2,225.60 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0309           
16/11/2563

132 จ้างเหมาบริการ 15,700.00 15,700.00 เฉพาะเจาะจง นายปิยพงศ์ ประทีปพชิัย     ราคาที่
เสนอ 15,700 บาท

นายปิยพงศ์ ประทีปพชิัย          ราคา
ทีต่กลงจ้าง 15,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0310           
16/11/2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลหัวหิน (1)

วันที ่30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

133 วัสดุเกษตร 13,740.00 13,740.00 เฉพาะเจาะจง           ส.เกษตรยนต์           ราคาที่
เสนอ 13,740 บาท

          ส.เกษตรยนต์           ราคาที่
ตกลงซ้ือ 13,740 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0311           
16/11/2563

134 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง         ราตรี บางประเสริฐ          
ราคาทีเ่สนอ 3,800 บาท

        ราตรี บางประเสริฐ          ราคา
ทีต่กลงซ้ือ 3,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0312           
16/11/2563

135 วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง         ราตรี บางประเสริฐ          
ราคาทีเ่สนอ 5,000 บาท

        ราตรี บางประเสริฐ          ราคา
ทีต่กลงซ้ือ 5,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0316           
16/11/2563

136 จ้างตรวจ LAB 11,910.00 11,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เนชัน่แนล เฮลท์แคร์ ซิสเทมส์
 จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 11,910 บาท

บริษทั เนชัน่แนล เฮลท์แคร์ ซิสเทมส์ 
จ ากัด  ราคาทีต่กลงซ้ือ 11,910 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0317           
16/11/2563

137 จ้างเหมาบริการ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปิยพงศ์ ประทีปพชิัย     ราคาที่
เสนอ 7,000 บาท

นายปิยพงศ์ ประทีปพชิัย         ราคาที่
ตกลงซ้ือ 7,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0318           
16/11/2563

138 จ้างเหมาบริการ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปิยพงศ์ ประทีปพชิัย     ราคาที่
เสนอ 8,000 บาท

นายปิยพงศ์ ประทีปพชิัย         ราคาที่
ตกลงซ้ือ 8,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0319           
16/11/2563

139 จ้างซ่อมรถยนต์ 1,331.08 1,331.08 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด
 ราคาทีเ่สนอ 1,331.08 บาท

บริษทั โตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 1,331.08 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0321           
17/11/2563

140 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง   หา้งหุน้ส่วนจ ากัด สัญญาแอร์     
ราคาทีเ่สนอ 35,000 บาท

  หา้งหุน้ส่วนจ ากัด สัญญาแอร์     
ราคาทีต่กลงซ้ือ 35,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0322           
17/11/2563

141 จ้างซ่อมครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง   ร้าน เด็นทอล ไลน์             ราคาที่
เสนอ 19,500 บาท

  ร้าน เด็นทอล ไลน์             ราคาที่
ตกลงซ้ือ 19,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0323           
17/11/2563

142 จ้างซ่อมครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 8,700.00 8,700.00 เฉพาะเจาะจง   ร้าน เด็นทอล ไลน์             ราคาที่
เสนอ 8,700 บาท

  ร้าน เด็นทอล ไลน์             ราคาที่
ตกลงซ้ือ 8,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0324           
17/11/2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลหัวหิน (1)

วันที ่30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

143 ครุภณัฑ์ส านักงาน 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง      สิทธิชัยเฟอร์นิเจอร์         ราคาที่
เสนอ 8,000 บาท

     สิทธิชัยเฟอร์นิเจอร์         ราคาที่
ตกลงซ้ือ 8,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0325           
17/11/2563

144 ครุภณัฑ์การแพทย์ 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮอลิส เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 4,200 บาท

บริษทั ฮอลิส เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 4,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0326           
17/11/2563

145 ครุภณัฑ์การแพทย์ 29,400.00 29,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอจีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 

29,400 บาท

บริษทั ไอจีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด  ราคาทีต่กลงซ้ือ 

29,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0327           
17/11/2563

146 วัสดุการแพทย์ 298,300.00 298,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด  ราคาที่
เสนอ 298,300 บาท

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด  ราคาทีต่ก
ลงซ้ือ 298,300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0328           
17/11/2563

147 วัสดุการแพทย์ 57,460.00 57,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บางกอกยูนิเทรด จ ากัด  
ราคาทีเ่สนอ 57,460 บาท

บริษทั บางกอกยูนิเทรด จ ากัด  ราคาที่
ตกลงซ้ือ 57,460 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0329           
17/11/2563

148 จ้างสอบเทียบ 45,154.00 45,154.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอ แลบ เซ็นเตอร์ จ ากัด  
ราคาทีเ่สนอ 45,154 บาท

บริษทั ไบโอ แลบ เซ็นเตอร์ จ ากัด  
ราคาทีต่กลงซ้ือ 45,154 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0330           
17/11/2563

149 จ้างตรวจ LAB 40,500.00 40,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เนชัน่แนล เฮลท์แคร์ ซิสเทมส์
 จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 40,500 บาท

บริษทั เนชัน่แนล เฮลท์แคร์ ซิสเทมส์ 
จ ากัด  ราคาทีต่กลงซ้ือ 40,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0331           
17/11/2563

150 วัสดุงานบ้านงานครัว 69,200.00 69,200.00 เฉพาะเจาะจง      บริษทั ต้ังฮ่ัวเอง จ ากัด        
ราคาทีเ่สนอ 69,200 บาท

     บริษทั ต้ังฮ่ัวเอง จ ากัด        ราคา
ทีต่กลงซ้ือ 69,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0332           
17/11/2563

151 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั มาตา กรุ๊ป เพชรบุรี จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 3,400 บาท

บริษทั มาตา กรุ๊ป เพชรบุรี จ ากัด ราคา
ทีซ้ื่อ 3,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0333           
17/11/2563

152 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,673.60 12,673.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั มาตา กรุ๊ป เพชรบุรี จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 12,673.60 บาท

บริษทั มาตา กรุ๊ป เพชรบุรี จ ากัด ราคา
ทีซ้ื่อ 12,673.60 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0334           
17/11/2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลหัวหิน (1)

วันที ่30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

153 ครุภณัฑ์ส านักงาน 22,300.00 22,300.00 เฉพาะเจาะจง      สิทธิชัยเฟอร์นิเจอร์         ราคาที่
เสนอ 22,300 บาท

     สิทธิชัยเฟอร์นิเจอร์         ราคาที่
ตกลงซ้ือ 22,300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0335           
17/11/2563

154 ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 11,700.00 11,700.00 เฉพาะเจาะจง      สิทธิชัยเฟอร์นิเจอร์         ราคาที่
เสนอ 11,700 บาท

     สิทธิชัยเฟอร์นิเจอร์         ราคาที่
ตกลงซ้ือ 11,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0336           
17/11/2563

155 ครุภณัฑ์โรงงาน 300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง        บริษทั อีวาแมด จ ากัด          
ราคาทีเ่สนอ 300,000 บาท

       บริษทั อีวาแมด จ ากัด          
ราคาทีต่กลงซ้ือ 300,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0339           
18/11/2563

156 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 41,944.00 41,944.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 41,944 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
  ราคาทีต่กลงซ้ือ 41,944 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0341           
18/11/2563

157 ครุภณัฑ์ส านักงาน 132,000.00 132,000.00 เฉพาะเจาะจง   บริษทั คิดดี เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด    
ราคาทีเ่สนอ 132,000 บาท

  บริษทั คิดดี เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด    
ราคาทีต่กลงซ้ือ 132,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0342           
18/11/2563

158 วัสดุงานบ้านงานครัว 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง      สิทธิชัยเฟอร์นิเจอร์         ราคาที่
เสนอ 35,000 บาท

     สิทธิชัยเฟอร์นิเจอร์         ราคาที่
ตกลงซ้ือ 35,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0343           
18/11/2563

159 ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 10,900.00 10,900.00 เฉพาะเจาะจง     บริษทั บิก๊เค้ียง 2017 หวัหนิ 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 15,600 บาท

    บริษทั บิก๊เค้ียง 2017 หวัหนิ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 15,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0344           
18/11/2563

160 ครุภณัฑ์โฆษณา 11,900.00 11,900.00 เฉพาะเจาะจง     บริษทั บิก๊เค้ียง 2017 หวัหนิ 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 11,900 บาท

    บริษทั บิก๊เค้ียง 2017 หวัหนิ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 11,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0345           
18/11/2563

161 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง      บริษทั ต้ังฮ่ัวเอง จ ากัด        
ราคาทีเ่สนอ 3,750 บาท

     บริษทั ต้ังฮ่ัวเอง จ ากัด        ราคา
ทีต่กลงซ้ือ 3,750 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0346           
18/11/2563

162 ครุภณัฑ์ส านักงาน 32,400.00 32,400.00 เฉพาะเจาะจง      สิทธิชัยเฟอร์นิเจอร์         ราคาที่
เสนอ 32,400 บาท

     สิทธิชัยเฟอร์นิเจอร์         ราคาที่
ตกลงซ้ือ 32,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0347           
18/11/2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลหัวหิน (1)

วันที ่30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

163 จ้างซ่อม 3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง      ร้านธนรัตน์ผ้าม่าน        ราคาที่
เสนอ 3,750 บาท

     ร้านธนรัตน์ผ้าม่าน           ราคาที่
ตกลงซ้ือ 3,750 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0348           
18/11/2563

164 วัสดุส านักงาน 33,455.19 33,455.19 เฉพาะเจาะจง        บริษทั ทรัพย์อรุณพง จ ากัด     
     ราคาทีเ่สนอ 33,455.19 บาท

    บริษทั ทรัพย์อรุณพง จ ากัด          
ราคาทีต่กลงซ้ือ 33,455.19 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0349           
18/11/2563

165 วัสดุส านักงาน 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง        หวัหนิการพมิพ ์         ราคาที่
เสนอ 4,800 บาท

       หวัหนิการพมิพ ์             ราคาที่
ตกลงซ้ือ 4,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0350           
18/11/2563

166 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,480.00 10,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั มาตา กรุ๊ป เพชรบุรี จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 10,480 บาท

บริษทั มาตา กรุ๊ป เพชรบุรี จ ากัด ราคา
ทีซ้ื่อ 10,480 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0353           
18/11/2563

167 วัสดุการแพทย์ 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โกลบอล เฮลต้ีแคร์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 1,900 บาท

บริษทั โกลบอล เฮลต้ีแคร์ จ ากัด ราคาที่
เสนอ 1,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0358           
23/11/2563

168 วัสดุการแพทย์ 495,000.00 495,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อินโนเทค เซอร์จิคอล จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 495,000 บาท

บริษทั อินโนเทค เซอร์จิคอล จ ากัด 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 495,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0359           
23/11/2563

169 วัสดุการแพทย์ 3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 3,852 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
  ราคาทีต่กลงซ้ือ 3,852 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0360           
23/11/2563

170 วัสดุการแพทย์ 20,383.50 20,383.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั สเปเชียล วัน จ ากัด  ราคาที่
เสนอ 20,383 บาท

บริษทั สเปเชียล วัน จ ากัด       ราคาที่
ตกลงซ้ือ 20,383 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0361           
23/11/2563

171 ครุภณัฑ์การแพทย์ 19,211.85 19,211.85 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยาม ทรอล่ี โปรเกรสชัน่ 
ราคาทีเ่สนอ 19,211.85 บาท

บริษทั สยาม ทรอล่ี โปรเกรสชัน่ ราคา
ทีต่กลงซ้ือ 19,211.85 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0367           
23/11/2563

172 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน 210,000.00 210,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด สัญญาแอร์ เซอร์วิส
 ราคาทีเ่สนอ 210,000 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด สัญญาแอร์ เซอร์วิส 
ราคาทีต่กลงจ้าง 210,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0368           
23/11/2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลหัวหิน (1)

วันที ่30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

173 จ้างเหมาบริการ 265,000.00 265,000.00 เฉพาะเจาะจง     นายณัฐพงศ์ เรืองฤทธิ ์         
ราคาทีเ่สนอ 265,000 บาท

    นายณัฐพงศ์ เรืองฤทธิ ์         ราคา
ทีต่กลงจ้าง 265,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0369           
23/11/2563

174 วัสดุการแพทย์ 343,954.00 343,954.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด ราคาที่
เสนอ 343,954 บาท

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด     ราคาที่
ตกลงซ้ือ 343,954 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0370           
23/11/2563

175 วัสดุการแพทย์ 239,308.00 239,308.00 เฉพาะเจาะจง    บริษทั ออโธพเีซีย  จ ากัด      
ราคาทีเ่สนอ 239,308 บาท

   บริษทั ออโธพเีซีย  จ ากัด      ราคาที่
ตกลงซ้ือ 239,308 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0371           
23/11/2563

176 วัสดุการแพทย์ 48,852.00 48,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั จอหสั์น แอนด์ จอหน์สัน 
(ไทย)  จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 48,852 

บาท

บริษทั จอหสั์น แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
 จ ากัด ราคาทีต่กลงซ้ือ 48,852 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0372           
23/11/2563

177 วัสดุการแพทย์ 38,500.00 38,500.00 เฉพาะเจาะจง    บริษทั อาย เซอร์จิคอล  จ ากัด     
 ราคาทีเ่สนอ 38,500 บาท

   บริษทั อาย เซอร์จิคอล  จ ากัด      
ราคาทีต่กลงซ้ือ 38,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0373           
23/11/2563

178 วัสดุการแพทย์ 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง    บริษทั ออโธพเีซีย จ ากัด      ราคา
ทีเ่สนอ 99,000 บาท

   บริษทั ออโธพเีซีย จ ากัด      ราคาที่
ตกลงซ้ือ 99,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0374           
23/11/2563

179 ครุภณัฑ์ส านักงาน 13,890.00 13,890.00 เฉพาะเจาะจง      สิทธิชัยเฟอร์นิเจอร์         ราคาที่
เสนอ 13,890 บาท

     สิทธิชัยเฟอร์นิเจอร์         ราคาที่
ตกลงซ้ือ 13,890 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0375           
23/11/2563

180 จ้างเหมาบริการ 103,000.00 103,000.00 เฉพาะเจาะจง     นายณัฐพงศ์ เรืองฤทธิ ์         
ราคาทีเ่สนอ 103,000 บาท

    นายณัฐพงศ์ เรืองฤทธิ ์         ราคา
ทีต่กลงจ้าง 103,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0381           
24/11/2563

181 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 34,240.00 34,240.00 เฉพาะเจาะจง    บริษทั แอฟฟนิิเท็ค จ ากัด      
ราคาทีเ่สนอ 34,240 บาท

   บริษทั แอฟฟนิิเท็ค จ ากัด      ราคา
ทีต่กลงซ้ือ 34,240 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0382           
24/11/2563

182 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 389,152.80 389,152.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 389,152.80 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
  ราคาทีต่กลงซ้ือ 389,152.80 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0383           
24/11/2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลหัวหิน (1)

วันที ่30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

183 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 339,819.48 339,819.48 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 339,819.48 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
  ราคาทีต่กลงซ้ือ 339,819.48 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0384           
24/11/2563

184 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 250,020.00 250,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อินโนเมด (ประเทศไทย) 
จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 250,020 บาท

บริษทั อินโนเมด (ประเทศไทย) จ ากัด  
ราคาทีต่กลงซ้ือ 250,020 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0385           
24/11/2563

185 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 59,000.00 59,000.00 เฉพาะเจาะจง    บริษทั เอส.อ.ีซัพพลาย  จ ากัด     
 ราคาทีเ่สนอ 59,000 บาท

   บริษทั เอส.อ.ีซัพพลาย  จ ากัด      
ราคาทีต่กลงซ้ือ 59,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0386           
24/11/2563

186 ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง      สิทธิชัยเฟอร์นิเจอร์         ราคาที่
เสนอ 39,000 บาท

     สิทธิชัยเฟอร์นิเจอร์         ราคาที่
ตกลงซ้ือ 39,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0387           
24/11/2563

187 ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 58,660.00 58,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั มาตา กรุ๊ป เพชรบุรี จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 58,660 บาท

บริษทั มาตา กรุ๊ป เพชรบุรี จ ากัด ราคา
ทีต่กลงซ้ือ 58,660 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0388           
24/11/2563

188 วัสดุงานบ้านงานครัว 58,000.00 58,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล  
จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 58,000 บาท

บริษทั แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล  จ ากัด
  ราคาทีต่กลงซ้ือ 58,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0340           
25/11/2563

189 จ้างเหมาบริการ (บ่อบ าบัด) 103,000.00 103,000.00 เฉพาะเจาะจง     นายณัฐพงศ์ เรืองฤทธิ ์         
ราคาทีเ่สนอ 103,000 บาท

    นายณัฐพงศ์ เรืองฤทธิ ์         ราคา
ทีต่กลงซ้ือ 103,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0341           
25/11/2563

190 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 8,750.00 8,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บีเวอร์ อินดัสตร้ี จ ากัด  ราคา
ทีเ่สนอ 8,750 บาท

บริษทั บีเวอร์ อินดัสตร้ี จ ากัด  ราคาที่
ตกลงซ้ือ 8,750 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0342           
25/11/2563

191 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 67,500.00 67,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เค แอนด์ เอ เมดดิคอล จ ากัด 
 ราคาทีเ่สนอ 8,750 บาท

บริษทั เค แอนด์ เอ เมดดิคอล จ ากัด  
ราคาทีต่กลงซ้ือ 8,750 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0343           
25/11/2563

192 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 16,250.00 16,250.00 เฉพาะเจาะจง    บริษทั เมดิทอปจ ากัด       ราคาที่
เสนอ 16,250 บาท

   บริษทั เมดิทอปจ ากัด         ราคาที่
ตกลงซ้ือ 16,250 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0344           
25/11/2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลหัวหิน (1)

วันที ่30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

193 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 34,026.00 34,026.00 เฉพาะเจาะจง    บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด      
 ราคาทีเ่สนอ 34,026 บาท

   บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด       
ราคาทีต่กลงซ้ือ 34,026 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0345           
25/11/2563

194 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 80,500.00 80,500.00 เฉพาะเจาะจง    บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด       ราคาที่
เสนอ 80,500 บาท

   บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด       ราคาที่
ตกลงซ้ือ 80,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0346           
25/11/2563

195 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 25,800.00 25,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พนาสวัสด์ิสหเวชกิจ จ ากัด     
  ราคาทีเ่สนอ 25,800 บาท

บริษทั พนาสวัสด์ิสหเวชกิจ จ ากัด       
ราคาทีต่กลงซ้ือ 25,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0347           
25/11/2563

196 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 85,600 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
  ราคาทีต่กลงซ้ือ 85,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0348           
25/11/2563

197 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 12,840 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
  ราคาทีต่กลงซ้ือ 12,840 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0349           
25/11/2563

198 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 71,592.00 71,592.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด มหาชัยเคร่ืองมือ
แพทย์ ราคาทีเ่สนอ 71,592 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด มหาชัยเคร่ืองมือ
แพทย์ ราคาทีต่กลงซ้ือ 71,592 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0350           
25/11/2563

199 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 78,500.00 78,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) 
 ราคาทีเ่สนอ 78,500 บาท

บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน)  
ราคาทีต่กลงซ้ือ 78,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0351           
25/11/2563

200 วัสดุงานบ้านงานครัว 167,180.00 167,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กโคเคม จ ากัด       ราคาที่
เสนอ 167,180 บาท

บริษทั เอ็กโคเคม จ ากัด          ราคาที่
ตกลงซ้ือ 167,180 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0352           
25/11/2563

201 วัสดุการแพทย์ 15,600.00 15,600.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั โชอ๊อน (ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 15,600 บาท

บริษทั โชอ๊อน (ประเทศไทย) จ ากัด     
ราคาทีต่กลงซ้ือ 15,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0353           
25/11/2563

202 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 91,200.00 91,200.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เอส เอ็ม ซี เอส จ ากัด ราคาที่
เสนอ 91,200 บาท

 บริษทั เอส เอ็ม ซี เอส จ ากัด ราคาที่
ตกลงซ้ือ 91,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0354           
25/11/2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลหัวหิน (1)

วันที ่30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

203 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เรียลเมด จ ากัด       ราคาที่
เสนอ 91,200 บาท

 บริษทั เรียลเมด จ ากัด          ราคาที่
ตกลงซ้ือ 91,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0355           
25/11/2563

204 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 69,421.60 69,421.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 69,421.60 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
  ราคาทีต่กลงซ้ือ 69,421.60 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0356           
25/11/2563

205 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 130,366.20 130,366.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั จอหสั์น แอนด์ จอหน์สัน 
(ไทย)  จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 

130,366.20 บาท

บริษทั จอหสั์น แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
 จ ากัด ราคาทีต่กลงซ้ือ 130,366.20 

บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0357           
25/11/2563

206 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 134,114.00 134,114.00 เฉพาะเจาะจง    บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด       ราคาที่
เสนอ 134,114 บาท

   บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด       ราคาที่
ตกลงซ้ือ 134,114 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0358           
25/11/2563

207 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 21,600 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
  ราคาทีต่กลงซ้ือ 21,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0359           
25/11/2563

208 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 149,800.00 149,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 149,800 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
  ราคาทีต่กลงซ้ือ 149,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0360           
25/11/2563

209 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 22,900.00 22,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เซนต์เมด จ ากัด         ราคาที่
เสนอ 22,900 บาท

บริษทั เซนต์เมด จ ากัด         ราคาที่
ตกลงซ้ือ 22,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0361           
25/11/2563

210 จ้างเหมาบริการ 45,175.00 45,175.00 เฉพาะเจาะจง           นายทราย เท่ากาย         
ราคาทีเ่สนอ 45,175 บาท

          นายทราย เท่ากาย         ราคา
ทีต่กลงจ้าง 45,175 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0366           
26/11/2563

211 จ้างเหมาบริการ 8,873.00 8,873.00 เฉพาะเจาะจง           นายทราย เท่ากาย         
ราคาทีเ่สนอ 8,873 บาท

          นายทราย เท่ากาย         ราคา
ทีต่กลงจ้าง 8,873 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0367           
26/11/2563

212 จ้างเหมาบริการ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง           นายทราย เท่ากาย         
ราคาทีเ่สนอ 7,750 บาท

          นายทราย เท่ากาย         ราคา
ทีต่กลงจ้าง 7,750 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0368           
26/11/2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลหัวหิน (1)

วันที ่30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

213 จ้างเหมาบริการ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิคัล ซอฟท์แวร์ จ ากัด       
  ราคาทีเ่สนอ 50,000 บาท

บริษทั เมดิคัล ซอฟท์แวร์ จ ากัด         
ราคาทีต่กลงจ้าง 50,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0369           
26/11/2563

214 จ้างซ่อม 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 

7,200 บาท

บริษทั ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด  ราคาทีต่กลงจ้าง 

7,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0370           
26/11/2563

215 จ้างซ่อม 32,260.50 32,260.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด  
ราคาทีเ่สนอ 32,260.50 บาท

บริษทั เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด  
ราคาทีต่กลงจ้าง 32,260.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0371           
26/11/2563

216 จ้างซ่อม 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพร์ม เมดิคอล จ ากัด  ราคาที่
เสนอ 5,400 บาท

บริษทั ไพร์ม เมดิคอล จ ากัด     ราคาที่
จ้าง 5,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0372           
26/11/2563

217 จ้างซ่อม 10,486.00 10,486.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูโรสแกน จ ากัด         ราคาที่
เสนอ 10,486 บาท

บริษทั ยูโรสแกน จ ากัด         ราคาที่
ตกลงจ้าง 10,486 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0373           
26/11/2563

218 จ้างเหมาบริการ 200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แอล เค เมดิคอล 
ราคาทีเ่สนอ 200,000 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แอล เค เมดิคอล 
ราคาทีต่กลงจ้าง 200,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0374           
26/11/2563

219 จ้างซ่อม 42,510.00 42,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด  
ราคาทีเ่สนอ 42,510 บาท

บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด  ราคาที่
จ้าง 42,510 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0375           
26/11/2563

220 จ้างซ่อม 25,600.00 25,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิคอลอินเทรนซีฟแคร์ 
จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 25,600 บาท

บริษทั เมดิคอลอินเทรนซีฟแคร์ จ ากัด  
ราคาทีต่กลงจ้าง 25,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0376           
26/11/2563

221 จ้างท าป้าย 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง           นายอัศวิน คุ้มเมือง         
ราคาทีเ่สนอ 3,000 บาท

          นายอัศวิน คุ้มเมือง         
ราคาทีต่กลงจ้าง 3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0381           
27/11/2563

222 วัสดุไฟฟา้-วิทยุ 7,811.00 7,811.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด สัญญาแอร์ เซอร์วิส
 ราคาทีเ่สนอ 7,811 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด สัญญาแอร์ เซอร์วิส 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 7,811 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0382           
27/11/2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลหัวหิน (1)

วันที ่30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

223 วัสดุการแพทย์ 28,785.00 28,785.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนสามัญนิติบุคคล จินดา
โอสถ ราคาทีเ่สนอ 28,785 บาท

หา้งหุน้ส่วนสามัญนิติบุคคล จินดาโอสถ
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 28,785 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0383           
27/11/2563

224 ครุภณัฑ์ส านักงาน 365,940.00 365,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อินทศิริ ก่อสร้าง จ ากัด    
ราคาทีเ่สนอ 365,940 บาท

บริษทั อินทศิริ ก่อสร้าง จ ากัด    ราคา
ทีต่กลงซ้ือ 365,940 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0384           
27/11/2563

225 วัสดุไฟฟา้-วิทยุ 16,740.15 16,740.15 เฉพาะเจาะจง บริษทั อุตสาหกรรมแก๊สหวัหนิ จ ากัด
 ราคาทีเ่สนอ 16,740 บาท

บริษทั อุตสาหกรรมแก๊สหวัหนิ จ ากัด 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 16,740 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0389           
30/11/2563

226 วัสดุการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั กูด๊ไลฟ ์พลัส จ ากัด      ราคา
ทีเ่สนอ 25,000 บาท

บริษทั กูด๊ไลฟ ์พลัส จ ากัด      ราคาที่
ตกลงซ้ือ 25,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0390           
30/11/2563

227 ครุภณัฑ์การแพทย์ 15,600.00 15,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วิคตอร่ี ครุภณัฑ์การแพทย์ 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 15,600 บาท

บริษทั วิคตอร่ี ครุภณัฑ์การแพทย์ จ ากัด
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 15,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0391           
30/11/2563

228 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั คีย์แมน อินเตอร์ เนชัน่แนล 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 16,800 บาท

บริษทั คีย์แมน อินเตอร์ เนชัน่แนล 
จ ากัด ราคาทีต่กลงซ้ือ 16,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0392           
30/11/2563

229 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฉัตรแก้ว โปรดักส์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 54,000 บาท

บริษทั ฉัตรแก้ว โปรดักส์ จ ากัด ราคาที่
ตกลงซ้ือ 54,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0393           
30/11/2563

230 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 460,000.00 460,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วีว่า เมดิก้า (ประเทศไทย) 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 460,000 บาท

บริษทั วีว่า เมดิก้า (ประเทศไทย) จ ากัด
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 460,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0394           
30/11/2563

231 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 8,760.00 8,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั น าวิวัฒน์การช่าง (1992) 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 8,760 บาท

บริษทั น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 8,760 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0395           
30/11/2563

232 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 77,078.52 77,078.52 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 77,078.52 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
  ราคาทีต่กลงซ้ือ 77,078.52 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0396           
30/11/2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลหัวหิน (1)

วันที ่30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

233 ครุภณัฑ์ส านักงาน 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง             มาดี พาณิชย์                  
 ราคาทีเ่สนอ 7,500 บาท

            มาดี พาณิชย์                   
ราคาทีต่กลงซ้ือ 7,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0397           
30/11/2563

234 ครุภณัฑ์การแพทย์ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั นาต้าล้ิงค์ จ ากัด        ราคาที่
เสนอ 50,000 บาท

บริษทั นาต้าล้ิงค์ จ ากัด           ราคาที่
ตกลงซ้ือ 50,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0398           
30/11/2563

235 จ้างซ่อม 2,088.60 2,088.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั น าวิวัฒน์การช่าง (1992) 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 2,088.60 บาท

บริษทั น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 2,088.60 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0399           
30/11/2563

236 วัสดุอืน่ 78,915.00 78,915.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เดอะเมิร์ค จ ากัด       ราคาที่
เสนอ 78,9150 บาท

บริษทั เดอะเมิร์ค จ ากัด         ราคาที่
ตกลงซ้ือ 78,9150 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0400           
30/11/2563

237 วัสดุงานบ้านงานครัว 13,268.00 13,268.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กโคเคม จ ากัด       ราคาที่
เสนอ 13,268 บาท

บริษทั เอ็กโคเคม จ ากัด          ราคาที่
ตกลงซ้ือ 13,268 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0401           
30/11/2563

238 วัสดุอืน่ 34,120.00 34,120.00 เฉพาะเจาะจง           นางมะลิวัลย์ บ ารุงศิริ         
ราคาทีเ่สนอ 34,120 บาท

          นางมะลิวัลย์ บ ารุงศิริ         
ราคาทีต่กลงซ้ือ 34,120 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0402           
30/11/2563

239 วัสดุไฟฟา้-วิทยุ 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอเนกไดนาโม-ท่อไอเสีย-แอร์    
ราคาทีเ่สนอ 4,300 บาท

ร้านอเนกไดนาโม-ท่อไอเสีย-แอร์    
ราคาทีต่กลงซ้ือ 4,300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0408           
30/11/2563

รวม 16,663,054
































