
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 จ้างเหมาบริการ 292,538.00 292,538.00 เฉพาะเจาะจง นายพสุิทธิ ์ศรีนวลจันทร์      ราคาที่
เสนอ 292,538 บาท

นายพสุิทธิ ์ศรีนวลจันทร์        ราคาที่
ตกลจ้าง 292,538 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0419             
1/12/2563

2 จ้างถ่ายเอกสาร 41,421.00 41,421.00 เฉพาะเจาะจง         Smile copy                 
ราคาทีเ่สนอ 41,421 บาท

        Smile copy                 ราคา
ทีต่กลงจ้าง 41,421 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0420             
1/12/2563

3 วัสดุส านักงาน 38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง        นายอัศวิน คุ้มเมือง      ราคาที่
เสนอ 38,520 บาท

       นายอัศวิน คุ้มเมือง         ราคาที่
ตกลงซ้ือ 38,520 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0430             
2/12/2563

4 วัสดุส านักงาน 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง     บริษทั ทรัพย์อรุณพง จ ากัด ราคา
ทีเ่สนอ 26,000 บาท

    บริษทั ทรัพย์อรุณพง จ ากัด ราคาที่
ตกลงซ้ือ 26,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0431             
2/12/2563

5 วัสดุส านักงาน 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง     บริษทั ทรัพย์อรุณพง จ ากัด ราคา
ทีเ่สนอ 50,000 บาท

    บริษทั ทรัพย์อรุณพง จ ากัด ราคาที่
ตกลงซ้ือ 50,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0432             
2/12/2563

6 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,380.00 3,380.00 เฉพาะเจาะจง     บริษทั บิก๊เค้ียง 2017 หวัหนิ 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 3,380 บาท

    บริษทั บิก๊เค้ียง 2017 หวัหนิ จ ากัด 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 3,380 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0433             
2/12/2563

7 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,380.00 3,380.00 เฉพาะเจาะจง     บริษทั บิก๊เค้ียง 2017 หวัหนิ 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 3,380 บาท

    บริษทั บิก๊เค้ียง 2017 หวัหนิ จ ากัด 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 3,380 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0434             
2/12/2563

8 จ้างซ่อม 219,350.00 219,350.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วอเตอร์ชอยช 
ราคาทีเ่สนอ 219,350 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วอเตอร์ชอยช ราคาที่
ตกลงซ้ือ 219,350 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0435             
2/12/2563

9 จ้างเหมาบริการ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง        นางสาวน้ าผ้ึง ถิน่จีนวงษ ์   
ราคาทีเ่สนอ 4,000 บาท

       นางสาวน้ าผ้ึง ถิน่จีนวงษ ์   ราคา
ทีต่กลงซ้ือ 4,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0436             
2/12/2563

10 จ้างเหมาบริการ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง        นางสาวน้ าผ้ึง ถิน่จีนวงษ ์   
ราคาทีเ่สนอ 10,000 บาท

       นางสาวน้ าผ้ึง ถิน่จีนวงษ ์   ราคา
ทีต่กลงซ้ือ 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0437             
2/12/2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลหัวหิน (1)

วันที ่31 เดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

11 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 490,000.00 490,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เอเซียน เอเลเวเตอร์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 490,000 บาท

 บริษทั เอเซียน เอเลเวเตอร์ จ ากัด 
ราคาทีต่กลงจ้าง 490,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0441             
3/12/2563

12 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง        บริษทั โซวิค จ ากัด            
ราคาทีเ่สนอ 35,000 บาท

      บริษทั โซวิค จ ากัด              
ราคาทีต่กลงซ้ือ 35,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0442             
3/12/2563

13 จ้างเหมาบริการ 65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง      นายทราย เท่ากาย       ราคาที่
เสนอ 65,000 บาท

     นายทราย เท่ากาย          ราคาที่
ตกลงจ้าง 65,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0443             
3/12/2563

14 จ้างเหมาบริการ 69,000.00 69,000.00 เฉพาะเจาะจง      นายทราย เท่ากาย       ราคาที่
เสนอ 69,000 บาท

     นายทราย เท่ากาย          ราคาที่
ตกลงจ้าง 69,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0444             
3/12/2563

15 จ้างเหมาบริการ 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง      นายเจีย๊บ สิมมี            ราคาที่
เสนอ 75,000 บาท

     นายเจีย๊บ สิมมี               ราคาที่
ตกลงจ้าง 75,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0445             
3/12/2563

16 จ้างเหมาบริการ 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง      นายธนสิทธิ ์ประทีปพชิัย          
 ราคาทีเ่สนอ 13,000 บาท

     นายธนสิทธิ ์ประทีปพชิัย           
ราคาทีต่กลงจ้าง 13,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0446             
3/12/2563

17 วัสดุส านักงาน 33,455.19 33,455.19 เฉพาะเจาะจง     บริษทั ทรัพย์อรุณพง จ ากัด ราคา
ทีเ่สนอ 33,455.19 บาท

    บริษทั ทรัพย์อรุณพง จ ากัด ราคาที่
ตกลงซ้ือ 33,455.19 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0447             
3/12/2563

18 จ้างเหมาบริการ 3,537.00 3,537.00 เฉพาะเจาะจง      นายธนสิทธิ ์ประทีปพชิัย          
 ราคาทีเ่สนอ 3,537 บาท

     นายธนสิทธิ ์ประทีปพชิัย           
ราคาทีต่กลงจ้าง 3,537 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0448             
3/12/2563

19 จ้างเหมาบริการ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง      นายเจีย๊บ สิมมี            ราคาที่
เสนอ 20,000 บาท

     นายเจีย๊บ สิมมี               ราคาที่
ตกลงจ้าง 20,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0449             
3/12/2563

20 จ้างเหมาบริการ 13,200.00 13,200.00 เฉพาะเจาะจง      นายทราย เท่ากาย       ราคาที่
เสนอ 13,200 บาท

     นายทราย เท่ากาย          ราคาที่
ตกลงจ้าง 13,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0450             
3/12/2563



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 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

21 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ทีแอนด์พโีปรเทค จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 3,000 บาท

 บริษทั ทีแอนด์พโีปรเทค จ ากัด ราคาที่
ตกลงจ้าง 3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0451             
3/12/2563

22 วัสดุการแพทย์ 92,460.00 92,460.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนสามัญนิติบุคคล จินดา
โอสถ ราคาทีเ่สนอ 92,460 บาท

หา้งหุน้ส่วนสามัญนิติบุคคล จินดาโอสถ
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 92,460 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0452             
3/12/2563

23 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 28,000 บาท

บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 28,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0453             
3/12/2563

24 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 29,960 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
  ราคาทีต่กลงซ้ือ 29,960 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0454             
3/12/2563

25 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 279,000.00 279,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาที่
เสนอ 279,000 บาท

 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด    ราคาที่
ตกลงซ้ือ 279,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0455             
3/12/2563

26 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 82,600.00 82,600.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั แอ๊ดวานซ์ ไดแอกซ์นอลติก 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 82,600 บาท

 บริษทั แอ๊ดวานซ์ ไดแอกซ์นอลติก 
จ ากัด ราคาทีต่กลงซ้ือ 82,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0456             
3/12/2563

27 จ้างตรวจ Lab 83,240.00 83,240.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เนชัน่แนลเฮลท์แคร์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 83,240 บาท

 บริษทั เนชัน่แนลเฮลท์แคร์ จ ากัด 
ราคาทีต่กลงจ้าง 83,240 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0457             
3/12/2563

28 จ้างตรวจ Lab 159,148.00 159,148.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จ ากัด
 ราคาทีเ่สนอ 159,148 บาท

 บริษทั กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จ ากัด 
ราคาทีต่กลงจ้าง 159,148 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0458             
3/12/2563

29 จ้างเหมาบริการ 139,500.00 139,500.00 เฉพาะเจาะจง      นายธนสิทธิ ์ประทีปพชิัย          
 ราคาทีเ่สนอ 139,500 บาท

     นายธนสิทธิ ์ประทีปพชิัย           
ราคาทีต่กลงจ้าง 139,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0464             
4/12/2563

30 จ้างเหมาบริการ 147,133.00 147,133.00 เฉพาะเจาะจง      นายธนสิทธิ ์ประทีปพชิัย          
 ราคาทีเ่สนอ 147,133 บาท

     นายธนสิทธิ ์ประทีปพชิัย           
ราคาทีต่กลงจ้าง 147,133 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0465             
4/12/2563



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 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

31 จ้างเหมาบริการ 305,448.00 305,448.00 เฉพาะเจาะจง      นายเจีย๊บ สิมมี            ราคาที่
เสนอ 305,448 บาท

     นายเจีย๊บ สิมมี               ราคาที่
ตกลงจ้าง 305,448 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0466             
4/12/2563

32 จ้างเหมาบริการ 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง      นายทราย เท่ากาย       ราคาที่
เสนอ 6,600 บาท

     นายทราย เท่ากาย          ราคาที่
ตกลงจ้าง 6,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0467             
4/12/2563

33 จ้างเหมาบริการ 15,941.50 15,941.50 เฉพาะเจาะจง      นายเจีย๊บ สิมมี            ราคาที่
เสนอ 15,941.50 บาท

     นายเจีย๊บ สิมมี               ราคาที่
ตกลงจ้าง 15,941.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0468             
4/12/2563

34 จ้างเหมาบริการ 15,880.00 15,880.00 เฉพาะเจาะจง      นายเจีย๊บ สิมมี            ราคาที่
เสนอ 15,880 บาท

     นายเจีย๊บ สิมมี               ราคาที่
ตกลงจ้าง 15,880 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0469             
4/12/2563

35 จ้างเหมาบริการ 79,050.00 79,050.00 เฉพาะเจาะจง      นายปิยพงศ์ ประทีปพชิัย          
 ราคาทีเ่สนอ 79,050 บาท

     นายปิยพงศ์ ประทีปพชิัย           
ราคาทีต่กลงจ้าง 79,050 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0470             
4/12/2563

36 จ้างเหมาบริการ 125,000.00 125,000.00 เฉพาะเจาะจง      นายธนสิทธิ ์ประทีปพชิัย          
 ราคาทีเ่สนอ 125,000 บาท

     นายธนสิทธิ ์ประทีปพชิัย           
ราคาทีจ่้าง 125,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0471             
4/12/2563

37 วัสดุการแพทย์ 148,500.00 148,500.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคา
ทีเ่สนอ 148,500 บาท

 บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคาที่
ตกลงซ้ือ 148,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0472             
4/12/2563

38 วัสดุการแพทย์ 7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอ๊ดวานซ์ ออธ์โธปิคิด โซลูชัน่
 จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 7,600 บาท

บริษทั แอ๊ดวานซ์ ออธ์โธปิคิด โซลูชัน่ 
จ ากัด ราคาทีต่กลงซ้ือ 7,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0473             
4/12/2563

39 วัสดุการแพทย์ 129,000.00 129,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคา
ทีเ่สนอ 129,000 บาท

 บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคาที่
ตกลงซ้ือ 129,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0474             
4/12/2563

40 วัสดุการแพทย์ 87,400.00 87,400.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคา
ทีเ่สนอ 87,400 บาท

 บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคาที่
ตกลงซ้ือ 87,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0475             
4/12/2563



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 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

41 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 21,250.00 21,250.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั บลูสกาย ไบโอเทค จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 21,250 บาท

 บริษทั บลูสกาย ไบโอเทค จ ากัด ราคา
ทีต่กลงซ้ือ 21,250 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0476             
4/12/2563

42 ครุภณัฑ์ส านักงาน 160,000.00 160,000.00 เฉพาะเจาะจง           นางวรวรรณ ทวีสุข            
ราคาทีเ่สนอ 160,000 บาท

          นางวรวรรณ ทวีสุข            
ราคาทีต่กลงซ้ือ 160,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

          0477             
4/12/2563

43 ครุภณัฑ์ส านักงาน 77,040.00 77,040.00 เฉพาะเจาะจง        เนตรทราย พานิช          ราคา
ทีเ่สนอ 77,040 บาท

       เนตรทราย พานิช          ราคาที่
ตกลงซ้ือ 77,040 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0478             
4/12/2563

44 จ้างเหมาบริการ 50,396.00 50,396.00 เฉพาะเจาะจง      นายธนสิทธิ ์ประทีปพชิัย       
ราคาทีเ่สนอ 50,396 บาท

     นายธนสิทธิ ์ประทีปพชิัย           
ราคาทีต่กลงจ้าง 50,396 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0481             
7/12/2563

45 จ้างเหมาบริการ 72,761.00 72,761.00 เฉพาะเจาะจง      นายทราย เท่ากาย       ราคาที่
เสนอ 72,761 บาท

     นายทราย เท่ากาย          ราคาที่
ตกลงจ้าง 72,761 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0482             
7/12/2563

46 จ้างเหมาบริการ 73,600.00 73,600.00 เฉพาะเจาะจง      นายเจีย๊บ สิมมี            ราคาที่
เสนอ 73,600 บาท

     นายเจีย๊บ สิมมี               ราคาที่
ตกลงจ้าง 73,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0483             
7/12/2563

47 จ้างเหมาบริการ 139,100.00 139,100.00 เฉพาะเจาะจง      นายสิทธิชัย พรหมบังเกิด         
ราคาทีเ่สนอ 139,100 บาท

     นายสิทธิชัย พรหมบังเกิด         
ราคาทีต่กลงจ้าง 139,100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0484             
7/12/2563

48 วัสดุงานบ้านงานครัว 33,170.00 33,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟลิล่ิงแคร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 33,170 บาท

บริษทั ฟลิล่ิงแคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 33,170 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0485             
7/12/2563

49 จ้างเหมาบริการ 41,200.00 41,200.00 เฉพาะเจาะจง      นายธนสิทธิ ์ประทีปพชิัย       
ราคาทีเ่สนอ 41,200 บาท

     นายธนสิทธิ ์ประทีปพชิัย       
ราคาทีต่กลงจ้าง 41,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0486             
7/12/2563

50 จ้างเหมาบริการ 4,704.00 4,704.00 เฉพาะเจาะจง      นายธนสิทธิ ์ประทีปพชิัย       
ราคาทีเ่สนอ 4,704 บาท

     นายธนสิทธิ ์ประทีปพชิัย       
ราคาทีต่กลงจ้าง 4,704 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0487             
7/12/2563



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 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

51 จ้างเหมาบริการ 17,570.00 17,570.00 เฉพาะเจาะจง      นายธนสิทธิ ์ประทีปพชิัย       
ราคาทีเ่สนอ 17,570 บาท

     นายธนสิทธิ ์ประทีปพชิัย       
ราคาทีต่กลงจ้าง 17,570 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0488             
7/12/2563

52 วัสดุก่อสร้าง 7,589.51 7,589.51 เฉพาะเจาะจง บริษทั อุตสาหกรรมแก๊สหวัหนิ จ ากัด
  ราคาทีเ่สนอ 7,589.51 บาท

บริษทั อุตสาหกรรมแก๊สหวัหนิ จ ากัด  
ราคาทีต่กลงซ้ือ 7,589.51 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0489             
7/12/2563

53 จ้างซ่อม 38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจเจเอส เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด  
ราคาทีเ่สนอ 38,520 บาท

บริษทั เจเจเอส เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด  
ราคาทีต่กลงจ้าง 38,520 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0495             
8/12/2563

54 จ้างเหมาบริการ 153,750.00 153,750.00 เฉพาะเจาะจง      นายธนสิทธิ ์ประทีปพชิัย       
ราคาทีเ่สนอ 153,750 บาท

     นายธนสิทธิ ์ประทีปพชิัย       
ราคาทีต่กลงจ้าง 153,750 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0496             
8/12/2563

55 จ้างซ่อม 2,920.00 2,920.00 เฉพาะเจาะจง            ส.เกษตรยนต์               
ราคาทีเ่สนอ 2,920 บาท

           ส.เกษตรยนต์               
ราคาทีต่กลงจ้าง 2,920 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0497             
8/12/2563

56 วัสดุการแพทย์ 47,420.00 47,420.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อิเลฟเว่น   ราคาที่
เสนอ 47,420 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อิเลฟเว่น      ราคาที่
ตกลงซ้ือ 47,420 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0503             
9/12/2563

57 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 38,520 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
  ราคาทีต่กลงซ้ือ 38,520 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0504             
9/12/2563

58 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 3,125.00 3,125.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อีอาร์ ซัพพอร์ต
ราคาทีเ่สนอ 3,125 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อีอาร์ ซัพพอร์ตราคา
ทีต่กลงซ้ือ 3,125 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0505             
9/12/2563

59 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 38,050.00 38,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สแตนดาร์ด ออร์โธซิส จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 38,050 บาท

บริษทั สแตนดาร์ด ออร์โธซิส จ ากัด 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 38,050 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0506             
9/12/2563

60 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 82,616.00 82,616.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธาดา เมดิคัล ซัพพลาย จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 82,616 บาท

บริษทั ธาดา เมดิคัล ซัพพลาย จ ากัด 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 82,616 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0507             
9/12/2563



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 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

61 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 380,091.20 380,091.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 380,091.20 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
  ราคาทีต่กลงซ้ือ 380,091.20 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0508             
9/12/2563

62 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อินโนเวชันส์ จ ากัด    ราคาที่
เสนอ 90,000 บาท

บริษทั อินโนเวชันส์ จ ากัด       ราคาที่
ตกลงซ้ือ 90,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0509             
9/12/2563

63 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 97,500.00 97,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 97,500 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
  ราคาทีต่กลงซ้ือ 97,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0510             
9/12/2563

64 วัสดุการแพทย์ 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอ บอด้ี บาลานซ์ เมดดิเทค 
จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 72,000 บาท

บริษทั ไอ บอด้ี บาลานซ์ เมดดิเทค 
จ ากัด  ราคาทีต่กลงซ้ือ 72,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0511             
9/12/2563

65 วัสดุการแพทย์ 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนสามัญนิติบุคคล จินดา
โอสถ ราคาทีเ่สนอ 32,100 บาท

หา้งหุน้ส่วนสามัญนิติบุคคล จินดาโอสถ
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 32,100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0512             
9/12/2563

66 วัสดุการแพทย์ 28,440.50 28,440.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอล ที ซัพพลายส์ จ ากัด  
ราคาทีเ่สนอ 28,440.50 บาท

บริษทั แอล ที ซัพพลายส์ จ ากัด  ราคา
ทีต่กลงซ้ือ 28,440.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0513             
9/12/2563

67 วัสดุการแพทย์ 23,420.00 23,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิเวอร์แซล ควอลิต้ี จ ากัด  
ราคาทีเ่สนอ 23,420 บาท

บริษทั ยูนิเวอร์แซล ควอลิต้ี จ ากัด  
ราคาทีต่กลงซ้ือ 23,420 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0514             
9/12/2563

68 วัสดุส านักงาน 249,300.00 249,300.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ภาสิน      ราคาที่
เสนอ 249,300 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ภาสิน         ราคาที่
ตกลงซ้ือ 249,300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0515             
9/12/2563

69 วัสดุส านักงาน 11,780.00 11,780.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ภาสิน      ราคาที่
เสนอ 11,780 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ภาสิน         ราคาที่
ตกลงซ้ือ 11,780 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0516             
9/12/2563

70 วัสดุการแพทย์ 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอเรชัน่
 จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 70,000 บาท

บริษทั แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากัด  ราคาทีต่กลงซ้ือ 70,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0517             
9/12/2563



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 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

71 วัสดุการแพทย์ 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สุวรรณ เมดิคอล ซัพพลาย
จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 75,000 บาท

บริษทั สุวรรณ เมดิคอล ซัพพลายจ ากัด 
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 75,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0518             
9/12/2563

72 วัสดุศาสตร์การแพทย์ 413,859.95 413,859.95 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 413,859.95 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
  ราคาทีต่กลงซ้ือ 413,859.95 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0526             
14/12/2563

73 วัสดุศาสตร์การแพทย์ 372,796.79 372,796.79 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 372,796.79 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
  ราคาทีต่กลงซ้ือ 372,796.79 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0527             
14/12/2563

74 วัสดุศาสตร์การแพทย์ 445,320.54 445,320.54 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 445,320.54 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
  ราคาทีต่กลงซ้ือ 445,320.54 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0528             
14/12/2563

75 วัสดุศาสตร์การแพทย์ 61,600.00 61,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส อี ซัพพลาย จ ากัด  ราคา
ทีเ่สนอ 61,600 บาท

บริษทั เอส อี ซัพพลาย จ ากัด  ราคาที่
ตกลงซ้ือ 61,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0529             
14/12/2563

76 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล 
เซอร์วิส จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 28,000

 บาท

บริษทั อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส 
จ ากัด  ราคาทีต่กลงซ้ือ 28,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0530             
14/12/2563

77 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 7,140.00 7,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล 
เซอร์วิส จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ 7,140 

บาท

บริษทั อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส 
จ ากัด  ราคาทีต่กลงซ้ือ 7,140 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0531             
14/12/2563

78 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วินเนอร์ยี เมดิคอล จ ากัด 
(มหาชน)  ราคาทีเ่สนอ 5,500 บาท

บริษทั วินเนอร์ยี เมดิคอล จ ากัด 
(มหาชน)  ราคาทีต่กลงซ้ือ 5,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0532             
14/12/2563

79 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โซวิค จ ากัด             ราคาที่
เสนอ 35,000 บาท

         บริษทั โซวิค จ ากัด               
ราคาทีต่กลงซ้ือ35,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0533             
14/12/2563

80 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 40,660.00 40,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจเอส เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด   
ราคาทีเ่สนอ 40,660 บาท

บริษทั เจเอส เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด   
ราคาทีต่กลงซ้ือ 40,660 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0534             
14/12/2563



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 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

81 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 13,900.00 13,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชัน่ จ ากัด       ราคา
ทีเ่สนอ 13,900 บาท

บริษทั เจ เอส วิชัน่ จ ากัด       ราคาที่
ตกลงซ้ือ 13,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0540             
15/12/2563

82 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 160,000.00 160,000.00 เฉพาะเจาะจง     องค์การเภสัชกรรม          ราคาที่
เสนอ 160,000 บาท

    องค์การเภสัชกรรม          ราคาที่
ตกลงซ้ือ 160,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

บ ารุง

           0541             
15/12/2563

รวม 7,286,952.18


