
แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน

โรงพยาบาลกันทรารมย" 

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง  วงเงินที่จัดซื้อ  ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

 หรือจัดจ�าง (บาท)  (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ�าง โดยสรุป หรือข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

1 ซื้อวัสดุบริโภค             12,800.00        12,800.00 เฉพาะเจาะจง โรงสีข าวแสวงทรัพย$        12,800.00 โรงสีข าวแสวงทรัพย$ เสนอราคาต่ําสุด         12,800.00 บาท 519 ลว. 1 มิ.ย. 65

2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ             12,000.00        12,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวบริการ ออโต แคร$ แอนด$ ไทร$        12,000.00 หจก.ดาวบริการ ออโต แคร$ แอนด$ ไทร$ เสนอราคาต่ําสุด         12,000.00 บาท 521 ลว. 2 มิ.ย. 65

3 จ างผลิตและพิมพ$เอกสาร              3,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร านโอปอล$ก4อปป56ปริ้น          3,000.00 ร านโอปอล$ก4อปป56ปริ้น เสนอราคาต่ําสุด           3,000.00 บาท 522 ลว. 2 มิ.ย. 65

4 ซื้อวัสดุงานบ านงานครัว             98,125.00        98,125.00 เฉพาะเจาะจง บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล จํากัด        98,125.00 บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล จํากัด เสนอราคาต่ําสุด         98,125.00 บาท 523 ลว. 2 มิ.ย. 65

5 ซื้อเวชภัณฑ$ยา             10,700.00        10,700.00 เฉพาะเจาะจง องค$การเภสัชกรรม        10,700.00 องค$การเภสัชกรรม เสนอราคาต่ําสุด         10,700.00 บาท Pha45 ลว. 2 มิ.ย. 65

6 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร$             99,375.00        99,375.00 เฉพาะเจาะจง บ.กุลนร เมดดิคอล เซอร$วิส จํากัด        99,375.00 บ.กุลนร เมดดิคอล เซอร$วิส จํากัด เสนอราคาต่ําสุด         99,375.00 บาท Lab175 ลว. 2 มิ.ย. 65

7 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร$             90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอเชีย เมดิ ไซเอนซ$ จํากัด        90,000.00 บ.เอเชีย เมดิ ไซเอนซ$ จํากัด เสนอราคาต่ําสุด         90,000.00 บาท Lab176 ลว. 2 มิ.ย. 65

8 ซื้อวัสดุการแพทย$              8,800.00         8,800.00 เฉพาะเจาะจง บ. 345 เมดิคอล จํากัด          8,800.00 บ. 345 เมดิคอล จํากัด เสนอราคาต่ําสุด           8,800.00 บาท 524 ลว. 7 มิ.ย. 65

9 ซื้อวัสดุการแพทย$             67,500.00        67,500.00 เฉพาะเจาะจง บ. 345 เมดิคอล จํากัด        67,500.00 บ. 345 เมดิคอล จํากัด เสนอราคาต่ําสุด         67,500.00 บาท 525 ลว. 7 มิ.ย. 65

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน                 450.00            450.00 เฉพาะเจาะจง ร านชัยชนะ            450.00 ร านชัยชนะ เสนอราคาต่ําสุด             450.00 บาท 526 ลว. 7 มิ.ย. 65

11 ซื้อวัสดุงานบ านงานครัว             22,000.00        22,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อุบลมุกดา ซัพพลาย จํากัด        22,000.00 บ.อุบลมุกดา ซัพพลาย จํากัด เสนอราคาต่ําสุด         22,000.00 บาท 528 ลว. 7 มิ.ย. 65

12 ซื้อวัสดุทันตกรรม              4,900.00         4,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซีเอสโซลูชั่น 2020 จํากัด          4,900.00 บ.ซีเอสโซลูชั่น 2020 จํากัด เสนอราคาต่ําสุด           4,900.00 บาท Den028 ลว. 7 มิ.ย. 65

13 ซื้อวัสดุทันตกรรม              5,880.00         5,880.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซีทีเอ็ม โกลเบิล จํากัด          5,880.00 บ.ซีทีเอ็ม โกลเบิล จํากัด เสนอราคาต่ําสุด           5,880.00 บาท Den029 ลว. 7 มิ.ย. 65

14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร$             13,000.00        13,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สมาร$ท ไอที แอดวานซ$ จํากัด        13,000.00 บ.สมาร$ท ไอที แอดวานซ$ จํากัด เสนอราคาต่ําสุด         13,000.00 บาท 529 ลว. 8 มิ.ย. 65

15 จ างผลิตและพิมพ$เอกสาร              4,700.00         4,700.00 เฉพาะเจาะจง ร านโอปอล$ก4อปป56ปริ้น          4,700.00 ร านโอปอล$ก4อปป56ปริ้น เสนอราคาต่ําสุด           4,700.00 บาท 530 ลว. 9 มิ.ย. 65

16 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง              3,600.00         3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร านแสงทอง          3,600.00 ร านแสงทอง เสนอราคาต่ําสุด           3,600.00 บาท 531 ลว. 10 มิ.ย. 65

17 ซื้อวัสดุกGอสร าง              3,420.00         3,420.00 เฉพาะเจาะจง ร านประดิษฐ$ยนต$          3,420.00 ร านประดิษฐ$ยนต$ เสนอราคาต่ําสุด           3,420.00 บาท 542 ลว. 10 มิ.ย. 65

18 ซื้อครุภัณฑ$การแพทย$             37,500.00        37,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอลบีพี เมดิคอล แอนด$ ซายน$ จํากัด        37,500.00 บ.แอลบีพี เมดิคอล แอนด$ ซายน$ จํากัด เสนอราคาต่ําสุด         37,500.00 บาท 532 ลว. 13 มิ.ย. 65

19 ซื้อวัสดุการแพทย$             96,000.00        96,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอลบีพ ีเมดิคอล แอนด$ ซายน$ จํากัด        96,000.00 บ.แอลบีพี เมดิคอล แอนด$ ซายน$ จํากัด เสนอราคาต่ําสุด         96,000.00 บาท 533 ลว. 13 มิ.ย. 65

20 ซื้อครุภัณฑ$การแพทย$             12,000.00        12,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอลบีพี เมดิคอล แอนด$ ซายน$ จํากัด        12,000.00 บ.แอลบีพี เมดิคอล แอนด$ ซายน$ จํากัด เสนอราคาต่ําสุด         12,000.00 บาท 534 ลว. 13 มิ.ย. 65

21 ซื้อวัสดุการแพทย$             18,000.00        18,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฉัตรแก ว โปรดักส$ จํากัด        18,000.00 บ.ฉัตรแก ว โปรดักส$ จํากัด เสนอราคาต่ําสุด         18,000.00 บาท 535 ลว. 13 มิ.ย. 65

22 ซื้อวัสดุการแพทย$             60,000.00        60,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทปJนซัมมิท จํากัด        60,000.00 บ.ไทปJนซัมมิท จํากัด เสนอราคาต่ําสุด         60,000.00 บาท 536 ลว. 13 มิ.ย. 65

23 ซื้อวัสดุการแพทย$             40,000.00        40,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทปJนซัมมิท จํากัด        40,000.00 บ.ไทปJนซัมมิท จํากัด เสนอราคาต่ําสุด         40,000.00 บาท 537 ลว. 13 มิ.ย. 65

24 ซื้อวัสดุการแพทย$             40,000.00        40,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอลบีพี เมดิคอล แอนด$ ซายน$ จํากัด        40,000.00 บ.แอลบีพี เมดิคอล แอนด$ ซายน$ จํากัด เสนอราคาต่ําสุด         40,000.00 บาท 538 ลว. 13 มิ.ย. 65

25 ซื้อวัสดุการแพทย$             40,000.00        40,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอลบีพี เมดิคอล แอนด$ ซายน$ จํากัด        40,000.00 บ.แอลบีพี เมดิคอล แอนด$ ซายน$ จํากัด เสนอราคาต่ําสุด         40,000.00 บาท 539 ลว. 13 มิ.ย. 65

26 จ างปรับปรุงหน าห องเอกซเรย$             43,556.25        43,556.25 เฉพาะเจาะจง บ.ที ควอลิตี ้จํากัด        43,556.25 บ.ที ควอลิตี ้จํากัด เสนอราคาต่ําสุด         43,556.25 บาท 540 ลว. 13 มิ.ย. 65

27 ซื้อวัสดุงานบ านงานครัว             36,400.00        36,400.00 เฉพาะเจาะจง ร านประดิษฐ$ยนต$        36,400.00 ร านประดิษฐ$ยนต$ เสนอราคาต่ําสุด         36,400.00 บาท 541 ลว. 13 มิ.ย. 65

28 จ างผลิตและพิมพ$เอกสาร              1,500.00         1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร านโอปอล$ก4อปป56ปริ้น          1,500.00 ร านโอปอล$ก4อปป56ปริ้น เสนอราคาต่ําสุด           1,500.00 บาท 543 ลว. 13 มิ.ย. 65

29 ซื้อวัสดุการเกษตร                 970.00            970.00 เฉพาะเจาะจง ร านประดิษฐ$ยนต$            970.00 ร านประดิษฐ$ยนต$ เสนอราคาต่ําสุด             970.00 บาท 544 ลว. 13 มิ.ย. 65

30 ซื้อวัสดุงานบ านงานครัว              1,800.00         1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร านประดิษฐ$ยนต$          1,800.00 ร านประดิษฐ$ยนต$ เสนอราคาต่ําสุด           1,800.00 บาท 545 ลว. 15 มิ.ย. 65

31 ซื้อครุภัณฑ$สํานักงาน              3,200.00         3,200.00 เฉพาะเจาะจง ร านประดิษฐ$ยนต$          3,200.00 ร านประดิษฐ$ยนต$ เสนอราคาต่ําสุด           3,200.00 บาท 547 ลว. 16 มิ.ย. 65

32 ซื้อวัสดุการเกษตร                 600.00            600.00 เฉพาะเจาะจง ร านประดิษฐ$ยนต$            600.00 ร านประดิษฐ$ยนต$ เสนอราคาต่ําสุด             600.00 บาท 548 ลว. 16 มิ.ย. 65

33 ซื้อครุภัณฑ$การเกษตร             17,000.00        17,000.00 เฉพาะเจาะจง ร านประดิษฐ$ยนต$        17,000.00 ร านประดิษฐ$ยนต$ เสนอราคาต่ําสุด         17,000.00 บาท 549 ลว. 16 มิ.ย. 65

34 จ างซGอมเครื่องปรับอากาศ              1,000.00         1,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เฮงเซลล$ แอนด$ เซอร$วิส จํากัด          1,000.00 บ.เฮงเซลล$ แอนด$ เซอร$วิส จํากัด เสนอราคาต่ําสุด           1,000.00 บาท 550 ลว. 17 มิ.ย. 65

35 จ างซGอมเครื่องปรับอากาศ             11,200.00        11,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.เฮงเซลล$ แอนด$ เซอร$วิส จํากัด        11,200.00 บ.เฮงเซลล$ แอนด$ เซอร$วิส จํากัด เสนอราคาต่ําสุด         11,200.00 บาท 551 ลว. 17 มิ.ย. 65

36 จ างปรับปรุงสํานักงาน              5,000.00         5,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ที ควอลิตี ้จํากัด          5,000.00 บ.ที ควอลิตี ้จํากัด เสนอราคาต่ําสุด           5,000.00 บาท 552 ลว. 17 มิ.ย. 65

37 ซื้อวัสดุการแพทย$             65,000.00        65,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพ ออริตี้ แคร$ โปรดักส$ จํากัด        65,000.00 บ.ไพ ออริตี ้แคร$ โปรดักส$ จํากัด เสนอราคาต่ําสุด         65,000.00 บาท 553 ลว. 17 มิ.ย. 65



แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน

โรงพยาบาลกันทรารมย" 

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง  วงเงินที่จัดซื้อ  ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

 หรือจัดจ�าง (บาท)  (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ�าง โดยสรุป หรือข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

38 ซื้อวัสดุการแพทย$           250,000.00      250,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเอส ออลล$ จํากัด       250,000.00 บ.ดีเอส ออลล$ จํากัด เสนอราคาต่ําสุด       250,000.00 บาท 554 ลว. 17 มิ.ย. 65

39 ซื้อวัสดุการแพทย$             62,900.00        62,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพ ออริตี้ แคร$ โปรดักส$ จํากัด        62,900.00 บ.ไพ ออริตี ้แคร$ โปรดักส$ จํากัด เสนอราคาต่ําสุด         62,900.00 บาท 555 ลว. 17 มิ.ย. 65

40 ซื้อวัสดุการแพทย$             96,000.00        96,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอลบีพี เมดิคอล แอนด$ ซายน$ จํากัด        96,000.00 บ.แอลบีพี เมดิคอล แอนด$ ซายน$ จํากัด เสนอราคาต่ําสุด         96,000.00 บาท 556 ลว. 21 มิ.ย. 65

41 ซื้อวัสดุงานบ านงานครัว             12,840.00        12,840.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด        12,840.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เสนอราคาต่ําสุด         12,840.00 บาท 559 ลว. 24 มิ.ย. 65

   1,412,716.25 บาท


