
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 ซ้ือวัสดุส านักงาน 49,272.00             49,272.00         เฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ 49,272.00       ร้านชัยชนะ เสนอราคาต  าสุด  49272 บาท 1 ลว. 2 ต.ค. 63

2 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 79,826.00             79,826.00         เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 79,826.00       ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  79826 บาท 2 ลว. 2 ต.ค. 63

3 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 17,555.00             17,555.00         เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 17,555.00       ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  17555 บาท 3 ลว. 2 ต.ค. 63

4 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 12,050.00             12,050.00         เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 12,050.00       ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  12050 บาท 4 ลว. 2 ต.ค. 63

5 ซ้ือวัสดุบริโภค 16,000.00             16,000.00         เฉพาะเจาะจง โรงสีข้าวแสวงทรัพย์ 16,000.00       โรงสีข้าวแสวงทรัพย์ เสนอราคาต  าสุด  16000 บาท 5 ลว. 2 ต.ค. 63

6 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 54,840.00             54,840.00         เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 54,840.00       ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  54840 บาท 6 ลว. 1 ต.ค. 63

7 ซ้ือวัสดุบริโภค 3,945.00               3,945.00           เฉพาะเจาะจง นางชมพู อ่อนโส 3,945.00         นางชมพู อ่อนโส เสนอราคาต  าสุด  3945 บาท 7 ลว. 1 ต.ค. 63

8 ซ้ือวัสดุบริโภค 2,175.00               2,175.00           เฉพาะเจาะจง นางชมพู อ่อนโส 2,175.00         นางชมพู อ่อนโส เสนอราคาต  าสุด  2175 บาท 8 ลว. 1 ต.ค. 63

9 ซ้ือวัสดุบริโภค 270.00                 270.00             เฉพาะเจาะจง นางชมพู อ่อนโส 270.00           นางชมพู อ่อนโส เสนอราคาต  าสุด  270 บาท 9 ลว. 1 ต.ค. 63

10 ซ้ือวัสดุบริโภค 435.00                 435.00             เฉพาะเจาะจง นางชมพู อ่อนโส 435.00           นางชมพู อ่อนโส เสนอราคาต  าสุด  435 บาท 10 ลว. 1 ต.ค. 63

11 จา้งเหมาบริการขนย้ายขยะติดเช้ือไปเผาท าลาย 26,125.00             26,125.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี 26,125.00       หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี เสนอราคาต  าสุด  26125 บาท 11 ลว. 1 ต.ค. 63

12 จา้งท าฟันปลอม 25,238.00             25,238.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 25,238.00       บ.เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  25238 บาท 12 ลว. 1 ต.ค. 63

13 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 10,500.00             10,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นบี ซัพพลาย เอ็นจเินียริ ง (ประเทศไทย) 10,500.00       หจก.เอ็นบี ซัพพลาย เอ็นจเินียริ ง (ประเทศไทย) เสนอราคาต  าสุด  10500 บาท 13 ลว. 2 ต.ค. 63

14 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 75,600.00             75,600.00         เฉพาะเจาะจง บ.อุบลมุกดา ซัพพลายส์ จ ากัด 75,600.00       บ.อุบลมุกดา ซัพพลายส์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  75600 บาท 14 ลว. 2 ต.ค. 63

15 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 72,650.00             72,650.00         เฉพาะเจาะจง บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล จ ากัด 72,650.00       บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  72650 บาท 15 ลว. 2 ต.ค. 63

16 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 57,000.00             57,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมนูญ แสงใส 57,000.00       ร้านมนูญ แสงใส เสนอราคาต  าสุด  57000 บาท 16 ลว. 2 ต.ค. 63

17 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 7,680.00               7,680.00           เฉพาะเจาะจง ร้านหมงเอี๊ยะ 7,680.00         ร้านหมงเอี๊ยะ เสนอราคาต  าสุด  7680 บาท 17 ลว. 2 ต.ค. 63

18 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 6,500.00               6,500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านหมงเอี๊ยะ 6,500.00         ร้านหมงเอี๊ยะ เสนอราคาต  าสุด  6500 บาท 18 ลว. 2 ต.ค. 63

19 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 4,600.00               4,600.00           เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 4,600.00         ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  4600 บาท 19 ลว. 2 ต.ค. 63

20 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 9,000.00               9,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 9,000.00         ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  9000 บาท 20 ลว. 2 ต.ค. 63

21 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 9,600.00               9,600.00           เฉพาะเจาะจง ร้านหมงเอี๊ยะ 9,600.00         ร้านหมงเอี๊ยะ เสนอราคาต  าสุด  9600 บาท 21 ลว. 6 ต.ค. 63

22 จา้งซ่อมบ ารุงยานพาหนะ นข 3462 ศก 6,634.00               6,634.00           เฉพาะเจาะจง ร้านอู่น้อยการช่าง 6,634.00         ร้านอู่น้อยการช่าง เสนอราคาต  าสุด  6634 บาท 22 ลว. 7 ต.ค. 63

23 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 120,000.00           120,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.เฮงเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 120,000.00      บ.เฮงเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  120000 บาท 26 ลว. 8 ต.ค. 63

24 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 14,400.00             14,400.00         เฉพาะเจาะจง ร้านหมงเอี๊ยะ 14,400.00       ร้านหมงเอี๊ยะ เสนอราคาต  าสุด  14400 บาท 27 ลว. 9 ต.ค. 63

25 จา้งเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 18,000.00             18,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภัย เซฟต้ี แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 18,000.00       บ.รักษาความปลอดภัย เซฟต้ี แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  18000 บาท 28 ลว. 1 ต.ค. 63

26 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,860.00               1,860.00           เฉพาะเจาะจง ร้านไชยยงค์ 1,860.00         ร้านไชยยงค์ เสนอราคาต  าสุด  1860 บาท 29 ลว. 1 ต.ค. 63

27 จา้งเหมาท าช้ันเอกสาร 30,000.00             30,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสุรสิทธ์ิ เสาเวียง 30,000.00       นายสุรสิทธ์ิ เสาเวียง เสนอราคาต  าสุด  30000 บาท 30 ลว. 9 ต.ค. 63

28 จา้งท าพวงมาลา 1,000.00               1,000.00           เฉพาะเจาะจง นางชนิดา ผาหยาด 1,000.00         นางชนิดา ผาหยาด เสนอราคาต  าสุด  1000 บาท 31 ลว. 9 ต.ค. 63

29 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7,000.00               7,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ทโอเอ 7,000.00         ร้านสมาร์ทโอเอ เสนอราคาต  าสุด  7000 บาท 32 ลว. 14 ต.ค. 63

30 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,550.00               4,550.00           เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ทโอเอ 4,550.00         ร้านสมาร์ทโอเอ เสนอราคาต  าสุด  4550 บาท 33 ลว. 14 ต.ค. 63

31 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,600.00               9,600.00           เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด 9,600.00         บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  9600 บาท 34 ลว. 14 ต.ค. 63

32 จา้งเหมาท าความสะอาดคลังเวชภัณฑ์ 5,680.00               5,680.00           เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ ลุนศรี 5,680.00         นายสุรศักด์ิ ลุนศรี เสนอราคาต  าสุด  5680 บาท 36 ลว. 1 ต.ค. 63

33 จา้งท าฟันปลอม 17,141.40             17,141.40         เฉพาะเจาะจง บ.เด็นทาเนียร์ จ ากัด 17,141.40       บ.เด็นทาเนียร์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  17141.4 บาท 37 ลว. 1 ต.ค. 63

34 ซ้ือวัสดุบริโภค 2,325.00               2,325.00           เฉพาะเจาะจง นางชมพู อ่อนโส 2,325.00         นางชมพู อ่อนโส เสนอราคาต  าสุด  2325 บาท 38 ลว. 30 ต.ค. 63

35 ซ้ือวัสดุบริโภค 150.00                 150.00             เฉพาะเจาะจง นางชมพู อ่อนโส 150.00           นางชมพู อ่อนโส เสนอราคาต  าสุด  150 บาท 39 ลว. 30 ต.ค. 63

36 ซ้ือวัสดุบริโภค 150.00                 150.00             เฉพาะเจาะจง นางชมพู อ่อนโส 150.00           นางชมพู อ่อนโส เสนอราคาต  าสุด  150 บาท 41 ลว. 30 ต.ค. 63

37 ซ้ือวัสดุบริโภค 3,555.00               3,555.00           เฉพาะเจาะจง นางชมพู อ่อนโส 3,555.00         นางชมพู อ่อนโส เสนอราคาต  าสุด  3555 บาท 116 ลว. 30 ต.ค. 63

38 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4,210.00               4,210.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วงพวงวัสดุ 4,210.00         ร้านแก้วงพวงวัสดุ เสนอราคาต  าสุด  4210 บาท 40 ลว. 30 ต.ค. 63

39 ซ้ือวัสดุส านักงาน 95.00                   95.00               เฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ 95.00             ร้านชัยชนะ เสนอราคาต  าสุด  95 บาท 42 ลว. 15 ต.ค. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลกันทรารมย์ 

วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

รายช่ือผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลกันทรารมย์ 

วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

รายช่ือผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

40 จา้งท าพานพุม่ 500.00                 500.00             เฉพาะเจาะจง นางชนิดา ผาหยาด 500.00           นางชนิดา ผาหยาด เสนอราคาต  าสุด  500 บาท 43 ลว. 19 ต.ค. 63

41 จา้งท าพวงมาลา 1,000.00               1,000.00           เฉพาะเจาะจง นางชนิดา ผาหยาด 1,000.00         นางชนิดา ผาหยาด เสนอราคาต  าสุด  1000 บาท 44 ลว. 21 ต.ค. 63

42 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 49,700.00             49,700.00         เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด 49,700.00       บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  49700 บาท 46 ลว. 20 ต.ค. 63

43 ซ้ือวัสดุส านักงาน 900.00                 900.00             เฉพาะเจาะจง ร้านไชยยงค์ 900.00           ร้านไชยยงค์ เสนอราคาต  าสุด  900 บาท 47 ลว. 30 ต.ค. 63

44 จา้งเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 18,000.00             18,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภัย เซฟต้ี แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 18,000.00       บ.รักษาความปลอดภัย เซฟต้ี แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  18000 บาท 48 ลว. 30 ต.ค. 63

45 ซ้ือวัสดุส านักงาน 38,000.00             38,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.จตุรโชคกรุ๊ป จ ากัด 38,000.00       บ.จตุรโชคกรุ๊ป จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  38000 บาท 49 ลว. 21 ต.ค. 63

46 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 225.00                 225.00             เฉพาะเจาะจง ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน 225.00           ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน เสนอราคาต  าสุด  225 บาท 50 ลว. 21 ต.ค. 63

47 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 100.00                 100.00             เฉพาะเจาะจง ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน 100.00           ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน เสนอราคาต  าสุด  100 บาท 51 ลว. 21 ต.ค. 63

48 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 725.00                 725.00             เฉพาะเจาะจง ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน 725.00           ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน เสนอราคาต  าสุด  725 บาท 52 ลว. 21 ต.ค. 63

49 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 2,649.00               2,649.00           เฉพาะเจาะจง ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน 2,649.00         ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน เสนอราคาต  าสุด  2649 บาท 53 ลว. 21 ต.ค. 63

50 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,000.00               9,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด 9,000.00         บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  9000 บาท 54 ลว. 21 ต.ค. 63

51 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 3,300.00               3,300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทอง 3,300.00         ร้านแสงทอง เสนอราคาต  าสุด  3300 บาท 55 ลว. 21 ต.ค. 63

52 จา้งปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้ า 13,800.19             13,800.19         เฉพาะเจาะจง บ.เฮงเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 13,800.19       บ.เฮงเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  13800.19 บาท 57 ลว. 22 ต.ค. 63

53 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 56,000.00             56,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด 56,000.00       บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  56000 บาท 58 ลว. 22 ต.ค. 63

54 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 11,300.00             11,300.00         เฉพาะเจาะจง บ.ริช อินเตอร์ เมติก จ ากัด 11,300.00       บ.ริช อินเตอร์ เมติก จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  11300 บาท 59 ลว. 27 ต.ค. 63

55 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 17,500.00             17,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 17,500.00       ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  17500 บาท 60 ลว. 27 ต.ค. 63

56 ซ้ือวัสดุส านักงาน 60,800.00             60,800.00         เฉพาะเจาะจง บ.จตุรโชคกรุ๊ป จ ากัด 60,800.00       บ.จตุรโชคกรุ๊ป จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  60800 บาท 61 ลว. 28 ต.ค. 63

57 ซ้ือวัสดุส านักงาน 12,275.00             12,275.00         เฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ 12,275.00       ร้านชัยชนะ เสนอราคาต  าสุด  12275 บาท 62 ลว. 30 ต.ค. 63

58 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 3,300.00               3,300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทอง 3,300.00         ร้านแสงทอง เสนอราคาต  าสุด  3300 บาท 63 ลว. 30 ต.ค. 63

59 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,160.00               6,160.00           เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทอีส เมดิคอล ซัพพลาย 6,160.00         หจก.นอร์ทอีส เมดิคอล ซัพพลาย เสนอราคาต  าสุด  6160 บาท 64 ลว. 30 ต.ค. 63

60 ซ้ือวัสดุส านักงาน 22,800.00             22,800.00         เฉพาะเจาะจง บ.จตุรโชคกรุ๊ป จ ากัด 22,800.00       บ.จตุรโชคกรุ๊ป จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  22800 บาท 85 ลว. 30 ต.ค. 63

61 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 48,140.00             48,140.00         เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 48,140.00       ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  48140 บาท 119 ลว. 30 ต.ค. 63

62 จา้งเหมาบริการขนย้ายขยะติดเช้ือไปเผาท าลาย 29,524.00             29,524.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี 29,524.00       หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี เสนอราคาต  าสุด  29524 บาท 120 ลว. 30 ต.ค. 63

63 จา้งท าฟันปลอม 31,639.00             31,639.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 31,639.00       บ.เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  31639 บาท 124 ลว. 30 ต.ค. 63

64 จา้งท าฟันปลอม 5,542.60               5,542.60           เฉพาะเจาะจง บ.เด็นทาเนียร์ จ ากัด 5,542.60         บ.เด็นทาเนียร์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  5542.6 บาท 125 ลว. 30 ต.ค. 63

65 จา้งฟอกไตเทียม 379,129.00           379,129.00       เฉพาะเจาะจง บ.ประเสริฐการแพทย์ จ ากัด 379,129.00      บ.ประเสริฐการแพทย์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  379129 บาท 126 ลว. 30 ต.ค. 63

66 จา้งฟอกไตเทียม 499,443.00           499,443.00       เฉพาะเจาะจง บ.ประเสริฐการแพทย์ จ ากัด 499,443.00      บ.ประเสริฐการแพทย์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  499443 บาท 169 ลว. 30 ต.ค. 63

67 จา้งฟอกไตเทียม 215,446.00           215,446.00       เฉพาะเจาะจง บ.ประเสริฐการแพทย์ จ ากัด 215,446.00      บ.ประเสริฐการแพทย์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  215446 บาท 170 ลว. 22 ต.ค. 63

68 จา้งฟอกไตเทียม 141,299.00           141,299.00       เฉพาะเจาะจง บ.ประเสริฐการแพทย์ จ ากัด 141,299.00      บ.ประเสริฐการแพทย์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  141299 บาท 261 ลว. 30 ต.ค. 63

69 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 10,960.00             10,960.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไดรว์ เด็นทั ล อินคอร์ปอเรชั น จ ากัด 10,960.00       บ.ไดรว์ เด็นทั ล อินคอร์ปอเรชั น จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  10960 บาท Den001 ลว. 2 ต.ค. 63

70 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 5,002.25               5,002.25           เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 5,002.25         บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  5002.25 บาท Den002 ลว. 2 ต.ค. 63

71 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 53,120.00             53,120.00         เฉพาะเจาะจง บ.กุลนร เมดดิคอล เซอร์วิส จ ากัด 53,120.00       บ.กุลนร เมดดิคอล เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  53120 บาท Lab001 ลว. 2 ต.ค. 63

72 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 21,300.00             21,300.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด 21,300.00       บ.เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  21300 บาท Lab002 ลว. 2 ต.ค. 63

73 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 20,450.00             20,450.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ที.ซี.เมดิคอล กรุ๊ป 20,450.00       หจก.ที.ซี.เมดิคอล กรุ๊ป เสนอราคาต  าสุด  20450 บาท Lab003 ลว. 2 ต.ค. 63

74 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 54,450.00             54,450.00         เฉพาะเจาะจง บ.กลุนร เมดดิคอล เซอร์วิส จ ากดั 54,450.00       บ.กุลนร เมดดิคอล เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  54450 บาท Lab004 ลว. 5 ต.ค. 63

75 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 14,450.00             14,450.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ที.ซี.เมดิคอล กรุ๊ป 14,450.00       หจก.ที.ซี.เมดิคอล กรุ๊ป เสนอราคาต  าสุด  14450 บาท Lab006 ลว. 5 ต.ค. 63

76 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 20,250.00             20,250.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 20,250.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  20250 บาท Lab008 ลว. 6 ต.ค. 63

77 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 45,475.00             45,475.00         เฉพาะเจาะจง บ.กุลนร เมดดิคอล เซอร์วิส จ ากัด 45,475.00       บ.กุลนร เมดดิคอล เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  45475 บาท Lab009 ลว. 6 ต.ค. 63

78 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 45,475.00             45,475.00         เฉพาะเจาะจง บ.กุลนร เมดดิคอล เซอร์วิส จ ากัด 45,475.00       บ.กุลนร เมดดิคอล เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  45475 บาท Lab010 ลว. 5 ต.ค. 63



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลกันทรารมย์ 

วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

รายช่ือผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

79 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 48,150.00             48,150.00         เฉพาะเจาะจง บ.กุลนร เมดดิคอล เซอร์วิส จ ากัด 48,150.00       บ.กุลนร เมดดิคอล เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  48150 บาท Lab011 ลว. 2 ต.ค. 63

80 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 7,490.00               7,490.00           เฉพาะเจาะจง บ.เมด-วัน จ ากัด 7,490.00         บ.เมด-วัน จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  7490 บาท Lab012 ลว. 2 ต.ค. 63

81 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 24,610.00             24,610.00         เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 24,610.00       บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  24610 บาท Lab013 ลว. 7 ต.ค. 63

82 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 53,500.00             53,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.เมด-วัน จ ากัด 53,500.00       บ.เมด-วัน จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  53500 บาท Lab014 ลว. 7 ต.ค. 63

83 จา้งตรวจทางหอ้งปฏิบัติการ 300.00                 300.00             เฉพาะเจาะจง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที  10 อุบลราชธานี 300.00           ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที  10 อุบลราชธานี เสนอราคาต  าสุด  300 บาท Lab015 ลว. 16 ต.ค. 63

84 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 98,440.00             98,440.00         เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 98,440.00       บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  98440 บาท Lab017 ลว. 8 ต.ค. 63

85 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 5,700.00               5,700.00           เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 5,700.00         บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  5700 บาท Lab018 ลว. 8 ต.ค. 63

86 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 28,000.00             28,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซ์แล็บ จ ากัด 28,000.00       บ.เอ็กซ์แล็บ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  28000 บาท Lab019 ลว. 8 ต.ค. 63

87 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 12,800.00             12,800.00         เฉพาะเจาะจง บ.เด็นท์-เมท จ ากัด 12,800.00       บ.เด็นท์-เมท จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  12800 บาท Den004 ลว. 6 ต.ค. 63

88 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 9,240.00               9,240.00           เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น จ ากัด 9,240.00         บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  9240 บาท Den005 ลว. 8 ต.ค. 63

89 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 11,345.00             11,345.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด 11,345.00       บ.เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  11345 บาท Den006 ลว. 8 ต.ค. 63

90 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 21,280.00             21,280.00         เฉพาะเจาะจง บ.วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด 21,280.00       บ.วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  21280 บาท Den007 ลว. 15 ต.ค. 62

91 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 12,250.00             12,250.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 12,250.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  12250 บาท Den008 ลว. 9 ต.ค. 63

92 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 6,480.00               6,480.00           เฉพาะเจาะจง บ.ไดรว์ เด็นทั ล อินคอร์ปอเรชั น จ ากัด 6,480.00         บ.ไดรว์ เด็นทั ล อินคอร์ปอเรชั น จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  6480 บาท Den009 ลว. 9 ต.ค. 63

93 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 140,410.00           140,410.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 140,410.00      องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาต  าสุด  140410 บาท Pha01 ลว. 2 ต.ค. 63

94 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 42,184.00             42,184.00         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 42,184.00       องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาต  าสุด  42184 บาท Pha02 ลว. 2 ต.ค. 63

95 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 15,305.85             15,305.85         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 15,305.85       องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาต  าสุด  15305.85 บาท Pha03 ลว. 2 ต.ค. 63

96 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 92,318.20             92,318.20         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 92,318.20       องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาต  าสุด  92318.2 บาท Pha04 ลว. 12 ต.ค. 63

97 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,805.20               6,805.20           เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 6,805.20         องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาต  าสุด  6805.2 บาท Pha05 ลว. 12 ต.ค. 63

98 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 25,000.00             25,000.00         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 25,000.00       องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาต  าสุด  25000 บาท Pha06 ลว. 12 ต.ค. 63

99 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 230.00                 230.00             เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย 230.00           ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย เสนอราคาต  าสุด  230 บาท Lab023 ลว. 2 ต.ค. 63

100 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,675.00               2,675.00           เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 2,675.00         องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาต  าสุด  2675 บาท Pha07 ลว. 2 ต.ค. 63

101 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,893.40               8,893.40           เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 8,893.40         องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาต  าสุด  8893.4 บาท Pha08 ลว. 2 ต.ค. 63

102 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 18,093.00             18,093.00         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 18,093.00       องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาต  าสุด  18093 บาท Pha09 ลว. 2 ต.ค. 63

103 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 24,745.00             24,745.00         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 24,745.00       องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาต  าสุด  24745 บาท Pha10 ลว. 2 ต.ค. 63

104 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 41,600.00             41,600.00         เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 41,600.00       บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  41600 บาท Pha001 ลว. 2 ต.ค. 63

105 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 105,000.00           105,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 105,000.00      บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต  าสุด  105000 บาท Pha002 ลว. 5 ต.ค. 63

106 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9,800.00               9,800.00           เฉพาะเจาะจง บ.ยูเมด้า จ ากัด 9,800.00         บ.ยูเมด้า จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  9800 บาท Pha003 ลว. 6 ต.ค. 63

107 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 10,000.00             10,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม จ ากัด 10,000.00       บ.โปลิฟาร์ม จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  10000 บาท Pha004 ลว. 2 ต.ค. 63

108 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 24,000.00             24,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 24,000.00       หจก.ภิญโญฟาร์มาซี เสนอราคาต  าสุด  24000 บาท Pha005 ลว. 6 ต.ค. 63

109 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 66,200.00             66,200.00         เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 66,200.00       บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต  าสุด  66200 บาท Pha006 ลว. 5 ต.ค. 63

110 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 42,000.00             42,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ซัน อินเตอร์แพค จ ากัด 42,000.00       บ.ซัน อินเตอร์แพค จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  42000 บาท Pha007 ลว. 6 ต.ค. 63

111 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 96,300.00             96,300.00         เฉพาะเจาะจง บ.ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 96,300.00       บ.ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  96300 บาท Pha008 ลว. 2 ต.ค. 63

112 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,840.00             12,840.00         เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 12,840.00       บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  12840 บาท Pha009 ลว. 6 ต.ค. 63

113 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 28,900.00             28,900.00         เฉพาะเจาะจง หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย 28,900.00       หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย เสนอราคาต  าสุด  28900 บาท Pha010 ลว. 5 ต.ค. 63

114 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 11,200.00             11,200.00         เฉพาะเจาะจง บ.เบทเทอร์แพ็คพลัส จ ากัด 11,200.00       บ.เบทเทอร์แพ็คพลัส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  11200 บาท Pha011 ลว. 7 ต.ค. 63

115 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,940.00               1,940.00           เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 1,940.00         บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  1940 บาท Pha012 ลว. 6 ต.ค. 63

116 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 67,500.00             67,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด 67,500.00       บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  67500 บาท Pha013 ลว. 7 ต.ค. 63

117 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 50,000.00             50,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 50,000.00       บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  50000 บาท Pha014 ลว. 2 ต.ค. 63



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลกันทรารมย์ 

วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

รายช่ือผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

118 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 25,000.00             25,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 25,000.00       บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  25000 บาท Pha015 ลว. 5 ต.ค. 63

119 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 10,000.00             10,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.มาสุ จ ากัด 10,000.00       บ.มาสุ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  10000 บาท Pha016 ลว. 7 ต.ค. 63

120 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 18,000.00             18,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด 18,000.00       บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  18000 บาท Pha017 ลว. 6 ต.ค. 63

121 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 22,190.00             22,190.00         เฉพาะเจาะจง บ.บางกอก ดรัก จ ากัด 22,190.00       บ.บางกอก ดรัก จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  22190 บาท Pha018 ลว. 2 ต.ค. 63

122 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 500,000.00           500,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ลีดเดอร์พลัส เมดดิคอล จ ากัด 500,000.00      บ.ลีดเดอร์พลัส เมดดิคอล จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  500000 บาท Pha019 ลว. 6 ต.ค. 63

123 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,210.00               3,210.00           เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด 3,210.00         บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  3210 บาท Pha020 ลว. 7 ต.ค. 63

124 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9,425.00               9,425.00           เฉพาะเจาะจง บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 9,425.00         บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  9425 บาท Pha021 ลว. 2 ต.ค. 63

125 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 50,900.00             50,900.00         เฉพาะเจาะจง บ.พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด 50,900.00       บ.พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  50900 บาท Pha022 ลว. 2 ต.ค. 63

126 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 90,000.00             90,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด 90,000.00       บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  90000 บาท Pha023 ลว. 5 ต.ค. 63

127 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 74,320.00             74,320.00         เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 74,320.00       บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  74320 บาท Pha024 ลว. 2 ต.ค. 63

128 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 16,500.00             16,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 16,500.00       บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต  าสุด  16500 บาท Pha025 ลว. 2 ต.ค. 63

129 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 23,180.00             23,180.00         เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 23,180.00       บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  23180 บาท Pha026 ลว. 5 ต.ค. 63

130 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 82,500.00             82,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด 82,500.00       บ.ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  82500 บาท Pha027 ลว. 6 ต.ค. 63

131 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,100.00               3,100.00           เฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 3,100.00         บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  3100 บาท Pha028 ลว. 2 ต.ค. 63

132 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 14,250.00             14,250.00         เฉพาะเจาะจง หจก.พี.ดี.แอล 14,250.00       หจก.พ.ีดี.แอล เสนอราคาต  าสุด  14250 บาท Pha029 ลว. 7 ต.ค. 63

133 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9,600.00               9,600.00           เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 9,600.00         บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  9600 บาท Pha030 ลว. 6 ต.ค. 63

134 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9,600.00               9,600.00           เฉพาะเจาะจง บ.คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 9,600.00         บ.คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  9600 บาท Pha031 ลว. 5 ต.ค. 63

135 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,944.00               1,944.00           เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 1,944.00         บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  1944 บาท Pha032 ลว. 7 ต.ค. 63

136 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,940.00               6,940.00           เฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟาร์ม จ ากัด 6,940.00         บ.โกลบอลฟาร์ม จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  6940 บาท Pha033 ลว. 2 ต.ค. 63

137 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 18,500.00             18,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จ ากัด 18,500.00       บ.ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  18500 บาท Pha034 ลว. 5 ต.ค. 63

138 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 13,800.00             13,800.00         เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด 13,800.00       บ.ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  13800 บาท Pha035 ลว. 7 ต.ค. 63

139 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 20,790.00             20,790.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 20,790.00       หจก.ภิญโญฟาร์มาซี เสนอราคาต  าสุด  20790 บาท Pha036 ลว. 5 ต.ค. 63

140 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 13,850.00             13,850.00         เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 13,850.00       บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต  าสุด  13850 บาท Pha037 ลว. 7 ต.ค. 63

141 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 29,450.00             29,450.00         เฉพาะเจาะจง บ.พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด 29,450.00       บ.พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  29450 บาท Pha038 ลว. 6 ต.ค. 63

142 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 65,805.00             65,805.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 65,805.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  65805 บาท Pha039 ลว. 5 ต.ค. 63

143 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,600.00               3,600.00           เฉพาะเจาะจง บ.พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด 3,600.00         บ.พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  3600 บาท Pha040 ลว. 6 ต.ค. 63

144 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 49,969.00             49,969.00         เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 49,969.00       บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  49969 บาท Pha041 ลว. 7 ต.ค. 63

145 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 28,890.00             28,890.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 28,890.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  28890 บาท Pha042 ลว. 6 ต.ค. 63

146 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,200.00               3,200.00           เฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด 3,200.00         บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  3200 บาท Pha043 ลว. 7 ต.ค. 63

147 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,000.00             11,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟาร์ม จ ากัด 11,000.00       บ.โกลบอลฟาร์ม จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  11000 บาท Pha044 ลว. 5 ต.ค. 63

148 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,200.00               5,200.00           เฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 5,200.00         บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  5200 บาท Pha045 ลว. 6 ต.ค. 63

149 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,300.00               2,300.00           เฉพาะเจาะจง บ.ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด 2,300.00         บ.ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  2300 บาท Pha046 ลว. 2 ต.ค. 63

150 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 8,250.00               8,250.00           เฉพาะเจาะจง หจก.คลีนซายส์ 8,250.00         หจก.คลีนซายส์ เสนอราคาต  าสุด  8250 บาท Pha047 ลว. 6 ต.ค. 63

151 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 120,000.00           120,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด 120,000.00      บ.ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  120000 บาท Pha048 ลว. 2 ต.ค. 63

152 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 42,000.00             42,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.อี.เมดิคอล 42,000.00       หจก.เอ็น.อี.เมดิคอล เสนอราคาต  าสุด  42000 บาท Pha049 ลว. 6 ต.ค. 63

153 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 20,020.00             20,020.00         เฉพาะเจาะจง บ.โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด 20,020.00       บ.โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  20020 บาท Pha050 ลว. 2 ต.ค. 63

154 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 14,150.00             14,150.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซ๊.พ.ีจ ากัด 14,150.00       บ.เอฟ.ซ๊.พ.ีจ ากัด เสนอราคาต  าสุด  14150 บาท Pha051 ลว. 8 ต.ค. 63

155 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 11,880.00             11,880.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จ ากัด 11,880.00       บ.ไทยก๊อส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  11880 บาท Pha052 ลว. 2 ต.ค. 63

156 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 97,200.00             97,200.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จ ากัด 97,200.00       บ.ไทยก๊อส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  97200 บาท Pha053 ลว. 6 ต.ค. 63



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลกันทรารมย์ 

วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

รายช่ือผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

157 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 11,000.00             11,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด 11,000.00       บ.ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  11000 บาท Pha054 ลว. 8 ต.ค. 63

158 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 9,640.70               9,640.70           เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 9,640.70         บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  9640.7 บาท Pha055 ลว. 2 ต.ค. 63

159 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 71,908.00             71,908.00         เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 71,908.00       บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  71908 บาท Pha056 ลว. 8 ต.ค. 63

160 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 23,690.00             23,690.00         เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 23,690.00       หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต เสนอราคาต  าสุด  23690 บาท Pha057 ลว. 6 ต.ค. 63

161 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 63,500.00             63,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด 63,500.00       บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  63500 บาท Pha058 ลว. 5 ต.ค. 63

162 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,276.00               7,276.00           เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด 7,276.00         บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  7276 บาท Pha059 ลว. 6 ต.ค. 63

163 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 15,000.00             15,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ยูเมด้า จ ากัด 15,000.00       บ.ยูเมด้า จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  15000 บาท Pha060 ลว. 7 ต.ค. 63

164 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 60,300.00             60,300.00         เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 60,300.00       บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต  าสุด  60300 บาท Pha061 ลว. 6 ต.ค. 63

165 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,700.00               5,700.00           เฉพาะเจาะจง บ.อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 5,700.00         บ.อาร์เอ็กซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  5700 บาท Pha062 ลว. 7 ต.ค. 63

166 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,269.30               4,269.30           เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด 4,269.30         บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  4269.3 บาท Pha063 ลว. 7 ต.ค. 63

167 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,240.00               2,240.00           เฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟาร์ม จ ากัด 2,240.00         บ.โกลบอลฟาร์ม จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  2240 บาท Pha064 ลว. 6 ต.ค. 63

168 จา้งตรวจทางหอ้งปฏิบัติการ 16,630.00             16,630.00         เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย 16,630.00       ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย เสนอราคาต  าสุด  16630 บาท Lab038 ลว. 30 ต.ค. 63

169 จา้งตรวจทางหอ้งปฏิบัติการ 93,890.00             93,890.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ท็อป แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ 93,890.00       หจก.ท็อป แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ เสนอราคาต  าสุด  93890 บาท Lab039 ลว. 30 ต.ค. 63

170 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 54,722.00             54,722.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด 54,722.00       บ.ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  54722 บาท Pha065 ลว. 6 ต.ค. 63

171 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,300.00               3,300.00           เฉพาะเจาะจง บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 3,300.00         บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต  าสุด  3300 บาท Pha066 ลว. 6 ต.ค. 63

172 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 29,500.00             29,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 29,500.00       บ.เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  29500 บาท Pha067 ลว. 2 ต.ค. 63

173 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 15,000.00             15,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากัด 15,000.00       บ.ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  15000 บาท Pha068 ลว. 6 ต.ค. 63

174 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 190,000.00           190,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด 190,000.00      บ.โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  190000 บาท Pha069 ลว. 8 ต.ค. 63

175 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,850.00               2,850.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ประสานเภสัช 2,850.00         หจก.ประสานเภสัช เสนอราคาต  าสุด  2850 บาท Pha070 ลว. 6 ต.ค. 63

176 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 8,000.00               8,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 8,000.00         บ.เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  8000 บาท Pha071 ลว. 2 ต.ค. 63

177 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 11,556.00             11,556.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 11,556.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  11556 บาท Pha072 ลว. 8 ต.ค. 63

178 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 48,130.00             48,130.00         เฉพาะเจาะจง บ.เค เค เมดิคอล จ ากัด 48,130.00       บ.เค เค เมดิคอล จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  48130 บาท Pha073 ลว. 6 ต.ค. 63

179 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 23,540.00             23,540.00         เฉพาะเจาะจง บ.คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 23,540.00       บ.คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  23540 บาท Pha074 ลว. 8 ต.ค. 63

180 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9,000.00               9,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 9,000.00         บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  9000 บาท Pha075 ลว. 2 ต.ค. 63

181 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 10,600.00             10,600.00         เฉพาะเจาะจง หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย 10,600.00       หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย เสนอราคาต  าสุด  10600 บาท Pha076 ลว. 8 ต.ค. 63

182 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,600.00               6,600.00           เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 6,600.00         บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  6600 บาท Pha077 ลว. 2 ต.ค. 63

183 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,900.00             12,900.00         เฉพาะเจาะจง บ.พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด 12,900.00       บ.พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  12900 บาท Pha078 ลว. 6 ต.ค. 63

184 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 15,000.00             15,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 15,000.00       หจก.ภิญโญฟาร์มาซี เสนอราคาต  าสุด  15000 บาท Pha079 ลว. 8 ต.ค. 63

185 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 106,500.00           106,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 106,500.00      บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  106500 บาท Pha080 ลว. 2 ต.ค. 63

186 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,940.00               1,940.00           เฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟาร์ม จ ากัด 1,940.00         บ.โกลบอลฟาร์ม จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  1940 บาท Pha081 ลว. 6 ต.ค. 63

187 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 17,500.00             17,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.ซัน อินเตอร์แพค จ ากัด 17,500.00       บ.ซัน อินเตอร์แพค จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  17500 บาท Pha082 ลว. 8 ต.ค. 63

188 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 20,804.00             20,804.00         เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 20,804.00       บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  20804 บาท Pha083 ลว. 2 ต.ค. 63

189 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 44,940.00             44,940.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 44,940.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  44940 บาท Pha084 ลว. 6 ต.ค. 63

190 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 25,220.00             25,220.00         เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 25,220.00       บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต  าสุด  25220 บาท Pha085 ลว. 8 ต.ค. 63

191 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 18,750.00             18,750.00         เฉพาะเจาะจง บ.พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด 18,750.00       บ.พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  18750 บาท Pha086 ลว. 2 ต.ค. 63

192 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,960.00               3,960.00           เฉพาะเจาะจง บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี ส์ (1969) จ ากัด 3,960.00         บ.ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรี ส์ (1969) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  3960 บาท Pha087 ลว. 8 ต.ค. 63

193 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 13,107.50             13,107.50         เฉพาะเจาะจง บ.ยูนีซัน จ ากัด 13,107.50       บ.ยูนีซัน จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  13107.5 บาท Pha088 ลว. 6 ต.ค. 63

194 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 28,000.00             28,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.อี.เมดิคอล 28,000.00       หจก.เอ็น.อี.เมดิคอล เสนอราคาต  าสุด  28000 บาท Pha089 ลว. 15 ต.ค. 63

195 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,544.00             11,544.00         เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 11,544.00       บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  11544 บาท Pha090 ลว. 2 ต.ค. 63



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลกันทรารมย์ 

วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

รายช่ือผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

196 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 24,384.00             24,384.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไทย พ.ีดี.เคมีคอล จ ากัด 24,384.00       บ.ไทย พ.ีดี.เคมีคอล จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  24384 บาท Pha091 ลว. 14 ต.ค. 63

197 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 76,250.00             76,250.00         เฉพาะเจาะจง บ.ยูเมด้า จ ากัด 76,250.00       บ.ยูเมด้า จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  76250 บาท Pha092 ลว. 6 ต.ค. 63

198 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,800.00               2,800.00           เฉพาะเจาะจง บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี ส์ (1969) จ ากัด 2,800.00         บ.ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรี ส์ (1969) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  2800 บาท Pha093 ลว. 14 ต.ค. 63

199 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 14,000.00             14,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด 14,000.00       บ.ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  14000 บาท Pha094 ลว. 2 ต.ค. 63

200 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 20,000.00             20,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 20,000.00       บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  20000 บาท Pha095 ลว. 8 ต.ค. 63

201 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 10,000.00             10,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟาร์ม จ ากัด 10,000.00       บ.โกลบอลฟาร์ม จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  10000 บาท Pha096 ลว. 2 ต.ค. 63

202 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,000.00               7,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ จ ากัด 7,000.00         บ.ธงทองโอสถ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  7000 บาท Pha097 ลว. 14 ต.ค. 63

203 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 13,000.00             13,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด 13,000.00       บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  13000 บาท Pha098 ลว. 6 ต.ค. 63

204 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 9,228.75               9,228.75           เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 9,228.75         บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  9228.75 บาท Pha099 ลว. 2 ต.ค. 63

205 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 44,840.00             44,840.00         เฉพาะเจาะจง หจก.กรีน เอ็ม ดี 44,840.00       หจก.กรีน เอ็ม ดี เสนอราคาต  าสุด  44840 บาท Pha100 ลว. 6 ต.ค. 63

206 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,889.00               2,889.00           เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 2,889.00         บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  2889 บาท Pha101 ลว. 2 ต.ค. 63

207 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 7,383.00               7,383.00           เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 7,383.00         บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  7383 บาท Pha102 ลว. 6 ต.ค. 63

208 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 63,750.00             63,750.00         เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 63,750.00       บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  63750 บาท Pha103 ลว. 2 ต.ค. 63

209 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 33,000.00             33,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด 33,000.00       บ.โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  33000 บาท Pha104 ลว. 14 ต.ค. 63

210 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 321,000.00           321,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 321,000.00      บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  321000 บาท Pha105 ลว. 6 ต.ค. 63

211 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 61,000.00             61,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 61,000.00       บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต  าสุด  61000 บาท Pha106 ลว. 14 ต.ค. 63

212 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 238,824.00           238,824.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 238,824.00      บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  238824 บาท Pha107 ลว. 2 ต.ค. 63

213 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 100,000.00           100,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.บี.บี.แพทยภัณฑ์ จ ากัด 100,000.00      บ.บี.บี.แพทยภัณฑ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  100000 บาท Pha108 ลว. 8 ต.ค. 63

214 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 18,900.00             18,900.00         เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 18,900.00       บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  18900 บาท Pha109 ลว. 2 ต.ค. 63

215 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 20,000.00             20,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 20,000.00       บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  20000 บาท Pha110 ลว. 14 ต.ค. 63

216 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 22,500.00             22,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 22,500.00       บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  22500 บาท Pha111 ลว. 6 ต.ค. 63

217 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 91,485.00             91,485.00         เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 91,485.00       บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  91485 บาท Pha112 ลว. 8 ต.ค. 63

218 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,400.00               4,400.00           เฉพาะเจาะจง หจก.โรงงานมิลาโน 4,400.00         หจก.โรงงานมิลาโน เสนอราคาต  าสุด  4400 บาท Pha113 ลว. 14 ต.ค. 63

219 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 87,500.00             87,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.บี.บี.แพทยภัณฑ์ จ ากัด 87,500.00       บ.บี.บี.แพทยภัณฑ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  87500 บาท Pha114 ลว. 2 ต.ค. 63

220 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 62,500.00             62,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.บี.บี.แพทยภัณฑ์ จ ากัด 62,500.00       บ.บี.บี.แพทยภัณฑ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  62500 บาท Pha115 ลว. 6 ต.ค. 63

221 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 30,000.00             30,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.อี.เมดิคอล 30,000.00       หจก.เอ็น.อี.เมดิคอล เสนอราคาต  าสุด  30000 บาท Pha116 ลว. 8 ต.ค. 63

222 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 42,500.00             42,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จ ากัด 42,500.00       บ.ไทยก๊อส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  42500 บาท Pha117 ลว. 6 ต.ค. 63

223 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 25,800.00             25,800.00         เฉพาะเจาะจง หจก.คลีนซายส์ 25,800.00       หจก.คลีนซายส์ เสนอราคาต  าสุด  25800 บาท Pha118 ลว. 2 ต.ค. 63

224 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,992.00               5,992.00           เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด 5,992.00         บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  5992 บาท Pha119 ลว. 6 ต.ค. 63

225 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,700.00               1,700.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 1,700.00         หจก.ภิญโญฟาร์มาซี เสนอราคาต  าสุด  1700 บาท Pha120 ลว. 2 ต.ค. 63

226 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 39,500.00             39,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด 39,500.00       บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  39500 บาท Pha121 ลว. 8 ต.ค. 63

227 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 22,440.00             22,440.00         เฉพาะเจาะจง บ.แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด 22,440.00       บ.แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  22440 บาท Pha122 ลว. 6 ต.ค. 63

228 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 38,800.00             38,800.00         เฉพาะเจาะจง บ.พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด 38,800.00       บ.พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  38800 บาท Pha123 ลว. 14 ต.ค. 63

229 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,000.00             11,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด 11,000.00       บ.พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  11000 บาท Pha124 ลว. 2 ต.ค. 63

230 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,000.00             12,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด 12,000.00       บ.ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  12000 บาท Pha125 ลว. 8 ต.ค. 63

231 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 13,664.00             13,664.00         เฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร13,664.00       โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารเสนอราคาต  าสุด  13664 บาท Pha126 ลว. 8 ต.ค. 63

232 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 21,000.00             21,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 21,000.00       บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  21000 บาท Pha127 ลว. 6 ต.ค. 63

233 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 15,400.00             15,400.00         เฉพาะเจาะจง บ.บางกอก ดรัก จ ากัด 15,400.00       บ.บางกอก ดรัก จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  15400 บาท Pha128 ลว. 14 ต.ค. 63

234 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 37,000.00             37,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จ ากัด 37,000.00       บ.ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  37000 บาท Pha130 ลว. 6 ต.ค. 63



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลกันทรารมย์ 

วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

รายช่ือผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

235 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,000.00               5,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม จ ากัด 5,000.00         บ.โปลิฟาร์ม จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  5000 บาท Pha131 ลว. 8 ต.ค. 63

236 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9,625.00               9,625.00           เฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด 9,625.00         บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  9625 บาท Pha132 ลว. 14 ต.ค. 63

237 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 74,370.00             74,370.00         เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 74,370.00       บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต  าสุด  74370 บาท Pha133 ลว. 6 ต.ค. 63

238 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,100.00               3,100.00           เฉพาะเจาะจง บ.คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 3,100.00         บ.คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  3100 บาท Pha134 ลว. 14 ต.ค. 63

239 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,852.00               3,852.00           เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซ๊.พ.ีจ ากัด 3,852.00         บ.เอฟ.ซ๊.พ.ีจ ากัด เสนอราคาต  าสุด  3852 บาท Pha135 ลว. 14 ต.ค. 63

240 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 58,900.00             58,900.00         เฉพาะเจาะจง บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 58,900.00       บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต  าสุด  58900 บาท Pha136 ลว. 6 ต.ค. 63

241 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 43,750.00             43,750.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 43,750.00       หจก.ภิญโญฟาร์มาซี เสนอราคาต  าสุด  43750 บาท Pha137 ลว. 14 ต.ค. 63

242 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 69,250.00             69,250.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด 69,250.00       บ.ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  69250 บาท Pha138 ลว. 8 ต.ค. 63

243 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 28,890.00             28,890.00         เฉพาะเจาะจง บ.อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 28,890.00       บ.อาร์เอ็กซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  28890 บาท Pha139 ลว. 14 ต.ค. 63

244 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 68,000.00             68,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ซัน อินเตอร์แพค จ ากัด 68,000.00       บ.ซัน อินเตอร์แพค จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  68000 บาท Pha140 ลว. 14 ต.ค. 63

245 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 27,000.00             27,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.เบทเทอร์แพ็คพลัส จ ากัด 27,000.00       บ.เบทเทอร์แพ็คพลัส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  27000 บาท Pha141 ลว. 8 ต.ค. 63

246 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 15,750.00             15,750.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซ๊.พ.ีจ ากัด 15,750.00       บ.เอฟ.ซ๊.พ.ีจ ากัด เสนอราคาต  าสุด  15750 บาท Pha142 ลว. 6 ต.ค. 63

247 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 60,968.00             60,968.00         เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 60,968.00       หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต เสนอราคาต  าสุด  60968 บาท Pha143 ลว. 15 ต.ค. 63

248 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 66,610.00             66,610.00         เฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟาร์ม จ ากัด 66,610.00       บ.โกลบอลฟาร์ม จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  66610 บาท Pha145 ลว. 6 ต.ค. 63

249 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,550.00               8,550.00           เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 8,550.00         บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  8550 บาท Pha146 ลว. 14 ต.ค. 63

250 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,250.00               8,250.00           เฉพาะเจาะจง บ.คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 8,250.00         บ.คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  8250 บาท Pha147 ลว. 6 ต.ค. 63

251 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 96,600.00             96,600.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอช.เค.เมดิซีน จ ากัด 96,600.00       บ.เอช.เค.เมดิซีน จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  96600 บาท Pha148 ลว. 14 ต.ค. 63

252 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 19,200.00             19,200.00         เฉพาะเจาะจง บ.บางกอก ดรัก จ ากัด 19,200.00       บ.บางกอก ดรัก จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  19200 บาท Pha149 ลว. 8 ต.ค. 63

253 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 100,000.00           100,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 100,000.00      บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต  าสุด  100000 บาท Pha150 ลว. 14 ต.ค. 63

254 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 432,000.00           432,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 432,000.00      บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต  าสุด  432000 บาท Pha151 ลว. 8 ต.ค. 63

255 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 65,200.00             65,200.00         เฉพาะเจาะจง บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 65,200.00       บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต  าสุด  65200 บาท Pha152 ลว. 14 ต.ค. 63

256 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 58,750.00             58,750.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด 58,750.00       บ.ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  58750 บาท Pha153 ลว. 14 ต.ค. 63

257 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,096.00               2,096.00           เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 2,096.00         บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  2096 บาท Pha154 ลว. 8 ต.ค. 63

258 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 57,000.00             57,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ยูเมด้า จ ากัด 57,000.00       บ.ยูเมด้า จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  57000 บาท Pha155 ลว. 14 ต.ค. 63

259 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,750.00               2,750.00           เฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด 2,750.00         บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  2750 บาท Pha156 ลว. 14 ต.ค. 63

260 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,850.00             11,850.00         เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด 11,850.00       บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  11850 บาท Pha157 ลว. 8 ต.ค. 63

261 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 49,650.00             49,650.00         เฉพาะเจาะจง สนง.คกก.อาหารและยากลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 49,650.00       สนง.คกก.อาหารและยากลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เสนอราคาต  าสุด  49650 บาท Pha158 ลว. 14 ต.ค. 63

262 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 67,500.00             67,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.ยูเมด้า จ ากัด 67,500.00       บ.ยูเมด้า จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  67500 บาท Pha159 ลว. 16 ต.ค. 63

263 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,155.00               4,155.00           เฉพาะเจาะจง หจก.พี.ดี.แอล 4,155.00         หจก.พ.ีดี.แอล เสนอราคาต  าสุด  4155 บาท Pha160 ลว. 8 ต.ค. 63

264 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 16,575.00             16,575.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 16,575.00       หจก.ภิญโญฟาร์มาซี เสนอราคาต  าสุด  16575 บาท Pha161 ลว. 8 ต.ค. 63

265 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 112,500.00           112,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซ๊.พ.ีจ ากัด 112,500.00      บ.เอฟ.ซ๊.พ.ีจ ากัด เสนอราคาต  าสุด  112500 บาท Pha162 ลว. 14 ต.ค. 63

266 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,960.00             12,960.00         เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 12,960.00       บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  12960 บาท Pha163 ลว. 16 ต.ค. 63

รวม 10,042,466.34



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 22,000.00             22,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด 22,000.00       บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  22000 บาท 56 ลว. 3 พ.ย. 63

2 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 850.00                 850.00             เฉพาะเจาะจง ร้านหมงเอี๊ยะ 850.00           ร้านหมงเอี๊ยะ เสนอราคาต  าสุด  850 บาท 66 ลว. 3 พ.ย. 63

3 ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 74,000.00             74,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด 74,000.00       บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  74000 บาท 67 ลว. 4 พ.ย. 63

4 ซ้ือวัสดุยานพาหนะ 2,800.00               2,800.00           เฉพาะเจาะจง ร้านวุฒิชัยไดนาโม 2,800.00         ร้านวุฒิชัยไดนาโม เสนอราคาต  าสุด  2800 บาท 68 ลว. 4 พ.ย. 63

5 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,500.00               5,500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ทโอเอ 5,500.00         ร้านสมาร์ทโอเอ เสนอราคาต  าสุด  5500 บาท 69 ลว. 4 พ.ย. 63

6 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 1,120.00               1,120.00           เฉพาะเจาะจง ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน 1,120.00         ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน เสนอราคาต  าสุด  1120 บาท 70 ลว. 5 พ.ย. 63

7 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 50.00                   50.00               เฉพาะเจาะจง ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน 50.00             ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน เสนอราคาต  าสุด  50 บาท 71 ลว. 5 พ.ย. 63

8 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 50.00                   50.00               เฉพาะเจาะจง ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน 50.00             ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน เสนอราคาต  าสุด  50 บาท 72 ลว. 5 พ.ย. 63

9 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 2,250.00               2,250.00           เฉพาะเจาะจง ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน 2,250.00         ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน เสนอราคาต  าสุด  2250 บาท 73 ลว. 5 พ.ย. 63

10 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 490.00                 490.00             เฉพาะเจาะจง ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน 490.00           ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน เสนอราคาต  าสุด  490 บาท 74 ลว. 5 พ.ย. 63

11 จา้งซ่อมบ ารุงยานพาหนะ นข 3462 ศก 3,852.00               3,852.00           เฉพาะเจาะจง ร้านอู่น้อยการช่าง 3,852.00         ร้านอู่น้อยการช่าง เสนอราคาต  าสุด  3852 บาท 75 ลว. 6 พ.ย. 63

12 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 82,150.00             82,150.00         เฉพาะเจาะจง บ.แอลบีพี เมดิคอล แอนด์ ซายน์ จ ากัด 82,150.00       บ.แอลบีพี เมดิคอล แอนด์ ซายน์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  82150 บาท 77 ลว. 9 พ.ย. 63

13 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 6,775.00               6,775.00           เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 6,775.00         ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  6775 บาท 78 ลว. 10 พ.ย. 63

14 จา้งซ่อมบ ารุงยานพาหนะ กข 2308 ศก 749.00                 749.00             เฉพาะเจาะจง ร้านอู่น้อยการช่าง 749.00           ร้านอู่น้อยการช่าง เสนอราคาต  าสุด  749 บาท 79 ลว. 11 พ.ย. 63

15 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,100.00               2,100.00           เฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ 2,100.00         ร้านชัยชนะ เสนอราคาต  าสุด  2100 บาท 80 ลว. 11 พ.ย. 63

16 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 47,600.00             47,600.00         เฉพาะเจาะจง บ.โคเมด เฮลท์แคร์ จ ากัด 47,600.00       บ.โคเมด เฮลท์แคร์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  47600 บาท 81 ลว. 12 พ.ย. 63

17 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 12,000.00             12,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.โซวิค จ ากัด 12,000.00       บ.โซวิค จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  12000 บาท 82 ลว. 13 พ.ย. 63

18 ซ้ือวัสดุยานพาหนะ 1,500.00               1,500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านจงมีสื อสาร 1,500.00         ร้านจงมีสื อสาร เสนอราคาต  าสุด  1500 บาท 83 ลว. 10 พ.ย. 63

19 จา้งซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 15,000.00             15,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไทย จแีอล จ ากัด 15,000.00       บ.ไทย จแีอล จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  15000 บาท 84 ลว. 16 พ.ย. 63

20 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 355.00                 355.00             เฉพาะเจาะจง ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน 355.00           ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน เสนอราคาต  าสุด  355 บาท 86 ลว. 10 พ.ย. 63

21 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,155.00               1,155.00           เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 1,155.00         ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  1155 บาท 87 ลว. 10 พ.ย. 63

22 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 6,050.00               6,050.00           เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด 6,050.00         บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  6050 บาท 88 ลว. 10 พ.ย. 63

23 ซ้ือวัสดุส านักงาน 700.00                 700.00             เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 700.00           ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  700 บาท 89 ลว. 10 พ.ย. 63

24 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 8,970.00               8,970.00           เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด 8,970.00         บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  8970 บาท 90 ลว. 10 พ.ย. 63

25 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,320.00               1,320.00           เฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ 1,320.00         ร้านชัยชนะ เสนอราคาต  าสุด  1320 บาท 91 ลว. 10 พ.ย. 63

26 ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ 18,300.00             18,300.00         เฉพาะเจาะจง บ.แอลบีพี เมดิคอล แอนด์ ซายน์ จ ากัด 18,300.00       บ.แอลบีพี เมดิคอล แอนด์ ซายน์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  18300 บาท 92 ลว. 10 พ.ย. 63

27 จา้งปรับพืน้ที 5,000.00               5,000.00           เฉพาะเจาะจง นายพลายชุมพล ลาประดิษฐ์ 5,000.00         นายพลายชุมพล ลาประดิษฐ์ เสนอราคาต  าสุด  5000 บาท 93 ลว. 10 พ.ย. 63

28 จา้งซ่อมบ ารุงยานพาหนะ นข 1584 ศรีสะเกษ 2,000.00               2,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านขนภพ แอร์ 2,000.00         ร้านขนภพ แอร์ เสนอราคาต  าสุด  2000 บาท 94 ลว. 12 พ.ย. 63

29 จา้งซ่อมบ ารุงยานพาหนะ กฉ 9388 ศรีสะเกษ 3,470.55               3,470.55           เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าศรีสะเกษ (1993) ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด 3,470.55         บ.โตโยต้าศรีสะเกษ (1993) ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  3470.55 บาท 95 ลว. 17 พ.ย. 63

30 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 600.00                 600.00             เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 600.00           ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  600 บาท 96 ลว. 17 พ.ย. 63

31 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,500.00               2,500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 2,500.00         ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  2500 บาท 97 ลว. 17 พ.ย. 63

32 ซ้ือวัสดุบริโภค 16,000.00             16,000.00         เฉพาะเจาะจง โรงสีข้าวแสวงทรัพย์ 16,000.00       โรงสีข้าวแสวงทรัพย์ เสนอราคาต  าสุด  16000 บาท 98 ลว. 18 พ.ย. 63

33 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,300.00               6,300.00           เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด 6,300.00         บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  6300 บาท 99 ลว. 25 พ.ย. 63

34 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,400.00             10,400.00         เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด 10,400.00       บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  10400 บาท 100 ลว. 25 พ.ย. 63

35 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 9,800.00               9,800.00           เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 9,800.00         ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  9800 บาท 101 ลว. 24 พ.ย. 63

36 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 41,250.00             41,250.00         เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด 41,250.00       บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  41250 บาท 102 ลว. 25 พ.ย. 63

37 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,400.00             10,400.00         เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด 10,400.00       บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  10400 บาท 103 ลว. 25 พ.ย. 63

38 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 380.00                 380.00             เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด 380.00           บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  380 บาท 104 ลว. 25 พ.ย. 63

39 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 3,300.00               3,300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทอง 3,300.00         ร้านแสงทอง เสนอราคาต  าสุด  3300 บาท 105 ลว. 26 พ.ย. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลกันทรารมย์ 

วันที ่30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

รายช่ือผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลกันทรารมย์ 

วันที ่30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

รายช่ือผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

40 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 17,950.00             17,950.00         เฉพาะเจาะจง ร้านหมงเอี๊ยะ 17,950.00       ร้านหมงเอี๊ยะ เสนอราคาต  าสุด  17950 บาท 106 ลว. 26 พ.ย. 63

41 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4,105.00               4,105.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วงพวงวัสดุ 4,105.00         ร้านแก้วงพวงวัสดุ เสนอราคาต  าสุด  4105 บาท 107 ลว. 3 พ.ย. 63

42 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,748.00               2,748.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วงพวงวัสดุ 2,748.00         ร้านแก้วงพวงวัสดุ เสนอราคาต  าสุด  2748 บาท 108 ลว. 6 พ.ย. 63

43 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 5,740.00               5,740.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วงพวงวัสดุ 5,740.00         ร้านแก้วงพวงวัสดุ เสนอราคาต  าสุด  5740 บาท 109 ลว. 11 พ.ย. 63

44 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 58,360.00             58,360.00         เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วงพวงวัสดุ 58,360.00       ร้านแก้วงพวงวัสดุ เสนอราคาต  าสุด  58360 บาท 110 ลว. 17 พ.ย. 63

45 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,600.00               2,600.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วงพวงวัสดุ 2,600.00         ร้านแก้วงพวงวัสดุ เสนอราคาต  าสุด  2600 บาท 111 ลว. 18 พ.ย. 63

46 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 7,245.00               7,245.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วงพวงวัสดุ 7,245.00         ร้านแก้วงพวงวัสดุ เสนอราคาต  าสุด  7245 บาท 112 ลว. 25 พ.ย. 63

47 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 5,340.00               5,340.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วงพวงวัสดุ 5,340.00         ร้านแก้วงพวงวัสดุ เสนอราคาต  าสุด  5340 บาท 113 ลว. 27 พ.ย. 63

48 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,000.00               9,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.จตุรโชคกรุ๊ป จ ากัด 9,000.00         บ.จตุรโชคกรุ๊ป จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  9000 บาท 114 ลว. 27 พ.ย. 63

49 จา้งผลิตวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 150.00                 150.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเอ๋ โฆษณา 150.00           ร้านเอ๋ โฆษณา เสนอราคาต  าสุด  150 บาท 115 ลว. 30 พ.ย. 63

50 ซ้ือวัสดุบริโภค 300.00                 300.00             เฉพาะเจาะจง นางชมพู อ่อนโส 300.00           นางชมพู อ่อนโส เสนอราคาต  าสุด  300 บาท 118 ลว. 3 พ.ย. 63

51 ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ 72,000.00             72,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.เมดิเทคเทรดด้ิง จ ากัด 72,000.00       บ.เมดิเทคเทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  72000 บาท 121 ลว. 13 พ.ย. 63

52 จา้งเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื องไตเทียม 495,246.00           495,246.00       เฉพาะเจาะจง บ.ประเสริฐการแพทย์ จ ากัด 495,246.00      บ.ประเสริฐการแพทย์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  495246 บาท 122 ลว. 13 พ.ย. 63

53 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,410.00               4,410.00           เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 4,410.00         ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  4410 บาท 127 ลว. 27 พ.ย. 63

54 จา้งเหมาบริการขนย้ายขยะติดเช้ือไปเผาท าลาย 22,462.00             22,462.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี 22,462.00       หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี เสนอราคาต  าสุด  22462 บาท 182 ลว. 30 พ.ย. 63

55 ซ้ือวัสดุบริโภค 3,900.00               3,900.00           เฉพาะเจาะจง นางชมพู อ่อนโส 3,900.00         นางชมพู อ่อนโส เสนอราคาต  าสุด  3900 บาท 186 ลว. 30 พ.ย. 63

56 ซ้ือวัสดุบริโภค 1,935.00               1,935.00           เฉพาะเจาะจง นางชมพู อ่อนโส 1,935.00         นางชมพู อ่อนโส เสนอราคาต  าสุด  1935 บาท 187 ลว. 30 พ.ย. 63

57 ซ้ือวัสดุบริโภค 360.00                 360.00             เฉพาะเจาะจง นางชมพู อ่อนโส 360.00           นางชมพู อ่อนโส เสนอราคาต  าสุด  360 บาท 188 ลว. 30 พ.ย. 63

58 ซ้ือวัสดุบริโภค 180.00                 180.00             เฉพาะเจาะจง นางชมพู อ่อนโส 180.00           นางชมพู อ่อนโส เสนอราคาต  าสุด  180 บาท 189 ลว. 30 พ.ย. 63

59 ซ้ือวัสดุบริโภค 150.00                 150.00             เฉพาะเจาะจง นางชมพู อ่อนโส 150.00           นางชมพู อ่อนโส เสนอราคาต  าสุด  150 บาท 190 ลว. 30 พ.ย. 63

60 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 56,630.00             56,630.00         เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 56,630.00       ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  56630 บาท 193 ลว. 30 พ.ย. 63

61 จา้งท าฟันปลอม 5,692.40               5,692.40           เฉพาะเจาะจง บ.เด็นทาเนียร์ จ ากัด 5,692.40         บ.เด็นทาเนียร์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  5692.4 บาท 212 ลว. 30 พ.ย. 64

62 จา้งเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 18,000.00             18,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภัย เซฟต้ี แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 18,000.00       บ.รักษาความปลอดภัย เซฟต้ี แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  18000 บาท 226 ลว. 30 พ.ย. 63

63 จา้งฟอกไตเทียม 328,765.00           328,765.00       เฉพาะเจาะจง บ.ประเสริฐการแพทย์ จ ากัด 328,765.00      บ.ประเสริฐการแพทย์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  328765 บาท 244 ลว. 27 พ.ย. 64

64 จา้งฟอกไตเทียม 408,508.00           408,508.00       เฉพาะเจาะจง บ.ประเสริฐการแพทย์ จ ากัด 408,508.00      บ.ประเสริฐการแพทย์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  408508 บาท 245 ลว. 27 พ.ย. 64

65 จา้งฟอกไตเทียม 499,443.00           499,443.00       เฉพาะเจาะจง บ.ประเสริฐการแพทย์ จ ากัด 499,443.00      บ.ประเสริฐการแพทย์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  499443 บาท 246 ลว. 27 พ.ย. 64

66 จา้งท าฟันปลอม 27,191.00             27,191.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 27,191.00       บ.เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  27191 บาท 252 ลว. 30 พ.ย. 63

67 จา้งฟอกไตเทียม 499,443.00           499,443.00       เฉพาะเจาะจง บ.ประเสริฐการแพทย์ จ ากัด 499,443.00      บ.ประเสริฐการแพทย์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  499443 บาท 262 ลว. 30 พ.ย. 63

68 จา้งฟอกไตเทียม 96,531.00             96,531.00         เฉพาะเจาะจง บ.ประเสริฐการแพทย์ จ ากัด 96,531.00       บ.ประเสริฐการแพทย์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  96531 บาท 264 ลว. 13 พ.ย. 63

69 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 15,878.80             15,878.80         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 15,878.80       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  15878.8 บาท Den003 ลว. 11 พ.ย. 63

70 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 14,000.00             14,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.พินนาเคิล เมดิเทค จ ากัด 14,000.00       บ.พินนาเคิล เมดิเทค จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  14000 บาท Lab020 ลว. 9 พ.ย. 63

71 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 13,700.00             13,700.00         เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 13,700.00       บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  13700 บาท Lab021 ลว. 14 พ.ย. 63

72 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 97,370.00             97,370.00         เฉพาะเจาะจง บ.เมด-วัน จ ากัด 97,370.00       บ.เมด-วัน จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  97370 บาท Lab022 ลว. 14 พ.ย. 63

73 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 18,540.00             18,540.00         เฉพาะเจาะจง บ.ชูมิตร 1967 จ ากัด 18,540.00       บ.ชูมิตร 1967 จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  18540 บาท Den010 ลว. 3 พ.ย. 63

74 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 11,500.00             11,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 11,500.00       บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  11500 บาท Lab024 ลว. 3 พ.ย. 63

75 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 43,070.00             43,070.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ที.ซี.เมดิคอล กรุ๊ป 43,070.00       หจก.ที.ซี.เมดิคอล กรุ๊ป เสนอราคาต  าสุด  43070 บาท Lab025 ลว. 3 พ.ย. 63

76 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 77,860.00             77,860.00         เฉพาะเจาะจง บ.กุลนร เมดดิคอล เซอร์วิส จ ากัด 77,860.00       บ.กุลนร เมดดิคอล เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  77860 บาท Lab028 ลว. 5 พ.ย. 63

77 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 62,376.72             62,376.72         เฉพาะเจาะจง บ.เออีซี เฮลธ์แคร์ จ ากัด 62,376.72       บ.เออีซี เฮลธ์แคร์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  62376.72 บาท Lab029 ลว. 5 พ.ย. 63



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลกันทรารมย์ 

วันที ่30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

รายช่ือผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

78 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 98,440.00             98,440.00         เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 98,440.00       บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  98440 บาท Lab030 ลว. 6 พ.ย. 63

79 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 28,000.00             28,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซ์แล็บ จ ากัด 28,000.00       บ.เอ็กซ์แล็บ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  28000 บาท Lab031 ลว. 6 พ.ย. 63

80 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 27,180.00             27,180.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด 27,180.00       บ.เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  27180 บาท Lab032 ลว. 3 พ.ย. 63

81 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 230.00                 230.00             เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย 230.00           ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย เสนอราคาต  าสุด  230 บาท Lab033 ลว. 3 พ.ย. 63

82 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 67,000.00             67,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.เฮเลนา ไทย ลาบอราตอรี ส์ จ ากัด 67,000.00       บ.เฮเลนา ไทย ลาบอราตอรี ส์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  67000 บาท Lab034 ลว. 6 พ.ย. 63

83 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 18,650.00             18,650.00         เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 18,650.00       บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  18650 บาท Lab035 ลว. 6 พ.ย. 63

84 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 4,922.00               4,922.00           เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 4,922.00         บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  4922 บาท Lab036 ลว. 5 พ.ย. 63

85 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 5,670.00               5,670.00           เฉพาะเจาะจง บ.ทันตสยาม จ ากัด 5,670.00         บ.ทันตสยาม จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  5670 บาท Den011 ลว. 3 พ.ย. 63

86 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 47,800.00             47,800.00         เฉพาะเจาะจง บ.ชูมิตร 1967 จ ากัด 47,800.00       บ.ชูมิตร 1967 จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  47800 บาท Den012 ลว. 3 พ.ย. 63

87 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 6,000.00               6,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด 6,000.00         บ.เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  6000 บาท Den013 ลว. 5 พ.ย. 62

88 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 12,000.00             12,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด 12,000.00       บ.เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  12000 บาท Den014 ลว. 5 พ.ย. 63

89 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 19,337.04             19,337.04         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 19,337.04       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  19337.04 บาท Den015 ลว. 6 พ.ย. 63

90 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 22,250.00             22,250.00         เฉพาะเจาะจง บ.ชูมิตร 1967 จ ากัด 22,250.00       บ.ชูมิตร 1967 จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  22250 บาท Den016 ลว. 10 พ.ย. 63

91 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 22,520.00             22,520.00         เฉพาะเจาะจง หจก.กรีน เอ็ม ดี 22,520.00       หจก.กรีน เอ็ม ดี เสนอราคาต  าสุด  22520 บาท Pha144 ลว. 11 พ.ย. 63

92 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,250.00               5,250.00           เฉพาะเจาะจง บ.บางกอก ดรัก จ ากัด 5,250.00         บ.บางกอก ดรัก จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  5250 บาท Pha164 ลว. 3 พ.ย. 63

93 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 32,250.00             32,250.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอวาลิส จ ากัด 32,250.00       บ.ไบโอวาลิส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  32250 บาท Pha165 ลว. 3 พ.ย. 63

94 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 43,500.00             43,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 43,500.00       หจก.ภิญโญฟาร์มาซี เสนอราคาต  าสุด  43500 บาท Pha166 ลว. 3 พ.ย. 63

95 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 25,400.00             25,400.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 25,400.00       หจก.ภิญโญฟาร์มาซี เสนอราคาต  าสุด  25400 บาท Pha167 ลว. 3 พ.ย. 63

96 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 13,000.00             13,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี ส์ (1969) จ ากัด 13,000.00       บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี ส์ (1969) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  13000 บาท Pha168 ลว. 3 พ.ย. 63

97 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,200.00               5,200.00           เฉพาะเจาะจง หสม.พรีเมด ฟาร์มา 5,200.00         หสม.พรีเมด ฟาร์มา เสนอราคาต  าสุด  5200 บาท Pha169 ลว. 5 พ.ย. 63

98 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 13,500.00             13,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 13,500.00       บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  13500 บาท Pha170 ลว. 10 พ.ย. 63

99 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 66,500.00             66,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.สิบก าลัง จ ากัด 66,500.00       บ.สิบก าลัง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  66500 บาท Pha171 ลว. 18 พ.ย. 63

100 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 26,604.00             26,604.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 26,604.00       บ.เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  26604 บาท Pha172 ลว. 24 พ.ย. 63

101 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 24,481.60             24,481.60         เฉพาะเจาะจง บ.แจก๊เจยีอุตสาหกรรม (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 24,481.60       บ.แจก๊เจยีอุตสาหกรรม (ไทย) จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต  าสุด  24481.6 บาท Pha173 ลว. 18 พ.ย. 63

102 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 23,754.00             23,754.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 23,754.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  23754 บาท Pha174 ลว. 24 พ.ย. 63

103 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 74,086.80             74,086.80         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 74,086.80       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  74086.8 บาท Pha175 ลว. 18 พ.ย. 63

104 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 16,560.00             16,560.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซ๊.พ.ีจ ากัด 16,560.00       บ.เอฟ.ซ๊.พ.ีจ ากัด เสนอราคาต  าสุด  16560 บาท Pha176 ลว. 18 พ.ย. 63

105 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 61,819.00             61,819.00         เฉพาะเจาะจง หจก.กรีน เอ็ม ดี 61,819.00       หจก.กรีน เอ็ม ดี เสนอราคาต  าสุด  61819 บาท Pha177 ลว. 24 พ.ย. 63

106 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 21,000.00             21,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 21,000.00       บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  21000 บาท Pha179 ลว. 10 พ.ย. 63

107 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 45,000.00             45,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ จ ากัด 45,000.00       บ.ธงทองโอสถ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  45000 บาท Pha180 ลว. 3 พ.ย. 63

108 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,500.00               7,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด 7,500.00         บ.พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  7500 บาท Pha181 ลว. 10 พ.ย. 63

109 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 32,000.00             32,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.เมดไลน์ จ ากัด 32,000.00       บ.เมดไลน์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  32000 บาท Pha182 ลว. 14 พ.ย. 63

110 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,800.00             12,800.00         เฉพาะเจาะจง บ.ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จ ากัด 12,800.00       บ.ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  12800 บาท Pha183 ลว. 5 พ.ย. 63

111 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 99,200.00             99,200.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.อี.เมดิคอล 99,200.00       หจก.เอ็น.อี.เมดิคอล เสนอราคาต  าสุด  99200 บาท Pha184 ลว. 18 พ.ย. 63

112 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 62,000.00             62,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.อี.เมดิคอล 62,000.00       หจก.เอ็น.อี.เมดิคอล เสนอราคาต  าสุด  62000 บาท Pha185 ลว. 24 พ.ย. 63



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลกันทรารมย์ 

วันที ่30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

รายช่ือผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

113 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 38,750.00             38,750.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.อี.เมดิคอล 38,750.00       หจก.เอ็น.อี.เมดิคอล เสนอราคาต  าสุด  38750 บาท Pha186 ลว. 18 พ.ย. 63

114 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 17,050.00             17,050.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.อี.เมดิคอล 17,050.00       หจก.เอ็น.อี.เมดิคอล เสนอราคาต  าสุด  17050 บาท Pha187 ลว. 24 พ.ย. 63

115 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 19,500.00             19,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 19,500.00       บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  19500 บาท Pha188 ลว. 10 พ.ย. 63

116 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 33,000.00             33,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากดั 33,000.00       บ.ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากดั เสนอราคาต  าสุด  33000 บาท Pha189 ลว. 3 พ.ย. 63

117 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 15,000.00             15,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด 15,000.00       บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  15000 บาท Pha190 ลว. 5 พ.ย. 63

118 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,346.00               8,346.00           เฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศและพลังงานทหาร 8,346.00         โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศและพลังงานทหาร เสนอราคาต  าสุด  8346 บาท Pha191 ลว. 3 พ.ย. 63

119 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 51,500.00             51,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอจนีีเทค จ ากัด 51,500.00       บ.ไบโอจนีีเทค จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  51500 บาท Pha192 ลว. 5 พ.ย. 63

120 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 111,280.00           111,280.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 111,280.00      บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  111280 บาท Pha193 ลว. 3 พ.ย. 63

121 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 21,068.30             21,068.30         เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 21,068.30       บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  21068.3 บาท Pha194 ลว. 18 พ.ย. 63

122 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 89,880.00             89,880.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 89,880.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  89880 บาท Pha195 ลว. 24 พ.ย. 63

123 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 50,060.00             50,060.00         เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 50,060.00       บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต  าสุด  50060 บาท Pha196 ลว. 5 พ.ย. 63

124 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 27,000.00             27,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 27,000.00       บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  27000 บาท Pha197 ลว. 10 พ.ย. 63

125 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,500.00               6,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟาร์ม จ ากัด 6,500.00         บ.โกลบอลฟาร์ม จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  6500 บาท Pha198 ลว. 5 พ.ย. 63

126 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 75,000.00             75,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 75,000.00       บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต  าสุด  75000 บาท Pha199 ลว. 3 พ.ย. 63

127 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,860.00               4,860.00           เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 4,860.00         บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  4860 บาท Pha200 ลว. 5 พ.ย. 63

128 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 26,100.00             26,100.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 26,100.00       หจก.ภิญโญฟาร์มาซี เสนอราคาต  าสุด  26100 บาท Pha201 ลว. 10 พ.ย. 63

129 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 10,272.00             10,272.00         เฉพาะเจาะจง บ.แอโรแคร์ จ ากัด 10,272.00       บ.แอโรแคร์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  10272 บาท Pha202 ลว. 3 พ.ย. 63

130 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 140,000.00           140,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 140,000.00      บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต  าสุด  140000 บาท Pha203 ลว. 5 พ.ย. 63

131 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 15,836.00             15,836.00         เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 15,836.00       บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  15836 บาท Pha204 ลว. 10 พ.ย. 63

132 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 10,000.00             10,000.00         เฉพาะเจาะจง หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย 10,000.00       หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย เสนอราคาต  าสุด  10000 บาท Pha205 ลว. 3 พ.ย. 63

133 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 194,500.00           194,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 194,500.00      บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  194500 บาท Pha206 ลว. 5 พ.ย. 63

134 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 14,700.00             14,700.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอช.เค.เมดิซีน จ ากัด 14,700.00       บ.เอช.เค.เมดิซีน จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  14700 บาท Pha207 ลว. 5 พ.ย. 63

135 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 24,000.00             24,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด 24,000.00       บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  24000 บาท Pha208 ลว. 12 พ.ย. 63

136 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 52,200.00             52,200.00         เฉพาะเจาะจง บ.พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด 52,200.00       บ.พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  52200 บาท Pha209 ลว. 3 พ.ย. 63

137 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,280.00               4,280.00           เฉพาะเจาะจง บ.เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ากัด 4,280.00         บ.เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  4280 บาท Pha210 ลว. 12 พ.ย. 63

138 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,400.00               5,400.00           เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 5,400.00         บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต  าสุด  5400 บาท Pha211 ลว. 5 พ.ย. 63

139 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 18,000.00             18,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด 18,000.00       บ.ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  18000 บาท Pha212 ลว. 3 พ.ย. 63

140 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 19,500.00             19,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด 19,500.00       บ.ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  19500 บาท Pha213 ลว. 5 พ.ย. 63

141 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,860.00               4,860.00           เฉพาะเจาะจง หจก.โรงงานเลิศสิงหเ์ภสัชกรรม 4,860.00         หจก.โรงงานเลิศสิงหเ์ภสัชกรรม เสนอราคาต  าสุด  4860 บาท Pha214 ลว. 10 พ.ย. 63

142 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,400.00               2,400.00           เฉพาะเจาะจง หจก.โรงงานเลิศสิงหเ์ภสัชกรรม 2,400.00         หจก.โรงงานเลิศสิงหเ์ภสัชกรรม เสนอราคาต  าสุด  2400 บาท Pha215 ลว. 3 พ.ย. 63

143 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 176,000.00           176,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 176,000.00      บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต  าสุด  176000 บาท Pha216 ลว. 5 พ.ย. 63

144 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 38,550.00             38,550.00         เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 38,550.00       หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต เสนอราคาต  าสุด  38550 บาท Pha217 ลว. 18 พ.ย. 63

145 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 77,250.00             77,250.00         เฉพาะเจาะจง บ.ซัน อินเตอร์แพค จ ากัด 77,250.00       บ.ซัน อินเตอร์แพค จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  77250 บาท Pha218 ลว. 12 พ.ย. 63

146 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 124,000.00           124,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด 124,000.00      บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  124000 บาท Pha219 ลว. 3 พ.ย. 63

147 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,390.00             11,390.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 11,390.00       หจก.ภิญโญฟาร์มาซี เสนอราคาต  าสุด  11390 บาท Pha220 ลว. 5 พ.ย. 63



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลกันทรารมย์ 

วันที ่30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

รายช่ือผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

148 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,000.00               6,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 6,000.00         หจก.ภิญโญฟาร์มาซี เสนอราคาต  าสุด  6000 บาท Pha221 ลว. 5 พ.ย. 63

149 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,099.00               6,099.00           เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด 6,099.00         บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  6099 บาท Pha222 ลว. 12 พ.ย. 63

150 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,800.00               1,800.00           เฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 1,800.00         บ.ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  1800 บาท Pha226 ลว. 5 พ.ย. 63

151 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 18,000.00             18,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 18,000.00       บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  18000 บาท Pha227 ลว. 10 พ.ย. 63

152 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 70,475.00             70,475.00         เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 70,475.00       บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  70475 บาท Pha228 ลว. 12 พ.ย. 63

153 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 15,500.00             15,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟาร์ม จ ากัด 15,500.00       บ.โกลบอลฟาร์ม จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  15500 บาท Pha229 ลว. 5 พ.ย. 63

154 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 94,500.00             94,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด 94,500.00       บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  94500 บาท Pha231 ลว. 5 พ.ย. 63

155 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,584.00               1,584.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ประสานเภสัช 1,584.00         หจก.ประสานเภสัช เสนอราคาต  าสุด  1584 บาท Pha235 ลว. 10 พ.ย. 63

156 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,000.00             11,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด 11,000.00       บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  11000 บาท Pha236 ลว. 12 พ.ย. 63

157 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 21,000.00             21,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด 21,000.00       บ.ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  21000 บาท Pha237 ลว. 10 พ.ย. 63

158 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 79,800.00             79,800.00         เฉพาะเจาะจง บ.นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด 79,800.00       บ.นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  79800 บาท Pha238 ลว. 5 พ.ย. 63

159 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 21,000.00             21,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด 21,000.00       บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  21000 บาท Pha239 ลว. 10 พ.ย. 63

160 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 51,788.00             51,788.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด 51,788.00       บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  51788 บาท Pha240 ลว. 12 พ.ย. 63

161 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 32,750.00             32,750.00         เฉพาะเจาะจง บ.พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด 32,750.00       บ.พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  32750 บาท Pha243 ลว. 10 พ.ย. 63

162 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 42,700.00             42,700.00         เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด 42,700.00       บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  42700 บาท Pha244 ลว. 10 พ.ย. 63

163 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 135,000.00           135,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด 135,000.00      บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  135000 บาท Pha245 ลว. 12 พ.ย. 63

164 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 35,860.00             35,860.00         เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 35,860.00       บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต  าสุด  35860 บาท Pha246 ลว. 10 พ.ย. 63

165 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 99,510.00             99,510.00         เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 99,510.00       บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต  าสุด  99510 บาท Pha247 ลว. 12 พ.ย. 63

166 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ 40,420.00             40,420.00         เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย 40,420.00       ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย เสนอราคาต  าสุด  40420 บาท Lab048 ลว. 30 พ.ย. 63

167 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ 1,500.00               1,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.อุบล เวลเนส เซ็นเตอร์ จ ากัด 1,500.00         บ.อุบล เวลเนส เซ็นเตอร์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  1500 บาท Lab049 ลว. 30 พ.ย. 63

168 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ 23,780.00             23,780.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ท็อป แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ 23,780.00       หจก.ท็อป แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ เสนอราคาต  าสุด  23780 บาท Lab050 ลว. 13 พ.ย. 63

169 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ 42,650.00             42,650.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ท็อป แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ 42,650.00       หจก.ท็อป แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ เสนอราคาต  าสุด  42650 บาท Lab052 ลว. 30 พ.ย. 63

รวม 6,919,919.21



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 29,500.00             29,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด 29,500.00       บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  29500 บาท 45 ลว. 21 ธ.ค. 63

2 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 15,000.00             15,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด 15,000.00       บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  15000 บาท 76 ลว. 18 ธ.ค. 63

3 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 9,200.00               9,200.00           เฉพาะเจาะจง บ.จตุรโชคกรุ๊ป จ ากัด 9,200.00         บ.จตุรโชคกรุ๊ป จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  9200 บาท 128 ลว. 2 ธ.ค. 63

4 วัสดุงานบ้านงานครัว 13,200.00             13,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านหมงเอี๊ยะ 13,200.00       ร้านหมงเอี๊ยะ เสนอราคาต  าสุด  13200 บาท 129 ลว. 2 ธ.ค. 63

5 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,750.00               2,750.00           เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ทโอเอ 2,750.00         ร้านสมาร์ทโอเอ เสนอราคาต  าสุด  2750 บาท 130 ลว. 2 ธ.ค. 63

6 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 19,168.00             19,168.00         เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 19,168.00       ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  19168 บาท 131 ลว. 2 ธ.ค. 63

7 จา้งปรับปรุงหอ้งพิเศษ ตึกผู้ป่วยชาย 37,992.96             37,992.96         เฉพาะเจาะจง บ.เฮงเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 37,992.96       บ.เฮงเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  37992.96 บาท 132 ลว. 2 ธ.ค. 63

8 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8,450.00               8,450.00           เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 8,450.00         ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  8450 บาท 134 ลว. 4 ธ.ค. 63

9 ซ้ือวัสดุส านักงาน 37,400.00             37,400.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสุเทพ 37,400.00       ร้านสุเทพ เสนอราคาต  าสุด  37400 บาท 135 ลว. 4 ธ.ค. 63

10 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3,838.00               3,838.00           เฉพาะเจาะจง บ.บี สมาร์ท ซายเอ็นซ์ จ ากัด 3,838.00         บ.บี สมาร์ท ซายเอ็นซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  3838 บาท 136 ลว. 14 ธ.ค. 63

11 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 12,900.00             12,900.00         เฉพาะเจาะจง บ.โซวิค จ ากัด 12,900.00       บ.โซวิค จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  12900 บาท 137 ลว. 14 ธ.ค. 63

12 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 40,000.00             40,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เคที อินโนเวชั น โปรดักส์ 40,000.00       หจก.เคที อินโนเวชั น โปรดักส์ เสนอราคาต  าสุด  40000 บาท 138 ลว. 14 ธ.ค. 63

13 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 28,890.00             28,890.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 28,890.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  28890 บาท 139 ลว. 14 ธ.ค. 63

14 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,800.00               4,800.00           เฉพาะเจาะจง ร้านสุเทพ 4,800.00         ร้านสุเทพ เสนอราคาต  าสุด  4800 บาท 140 ลว. 4 ธ.ค. 63

15 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,000.00               9,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านสุเทพ 9,000.00         ร้านสุเทพ เสนอราคาต  าสุด  9000 บาท 141 ลว. 4 ธ.ค. 63

16 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 5,980.00               5,980.00           เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด 5,980.00         บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  5980 บาท 142 ลว. 8 ธ.ค. 63

17 จา้งปรับปรุงหอ้งหตัถการผู้ป่วยนอก 7-8 ตึก OPD ใหม่ 30,133.25             30,133.25         เฉพาะเจาะจง บ.เฮงเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 30,133.25       บ.เฮงเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  30133.25 บาท 143 ลว. 7 ธ.ค. 63

18 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 36,655.00             36,655.00         เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 36,655.00       ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  36655 บาท 145 ลว. 9 ธ.ค. 63

19 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 11,280.00             11,280.00         เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 11,280.00       ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  11280 บาท 146 ลว. 9 ธ.ค. 63

20 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 75.00                   75.00               เฉพาะเจาะจง ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน 75.00             ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน เสนอราคาต  าสุด  75 บาท 147 ลว. 9 ธ.ค. 63

21 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 57,500.00             57,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.อุบลมุกดา ซัพพลายส์ จ ากัด 57,500.00       บ.อุบลมุกดา ซัพพลายส์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  57500 บาท 148 ลว. 14 ธ.ค. 63

22 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,600.00             10,600.00         เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด 10,600.00       บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  10600 บาท 149 ลว. 14 ธ.ค. 63

23 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,250.00               3,250.00           เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ทโอเอ 3,250.00         ร้านสมาร์ทโอเอ เสนอราคาต  าสุด  3250 บาท 150 ลว. 14 ธ.ค. 63

24 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 16,500.00             16,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ทโอเอ 16,500.00       ร้านสมาร์ทโอเอ เสนอราคาต  าสุด  16500 บาท 151 ลว. 14 ธ.ค. 63

25 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 3,300.00               3,300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทอง 3,300.00         ร้านแสงทอง เสนอราคาต  าสุด  3300 บาท 152 ลว. 15 ธ.ค. 63

26 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 22,000.00             22,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอ แอนด์ ที เมดิคอลซายด์ 22,000.00       หจก.เอ แอนด์ ที เมดิคอลซายด์ เสนอราคาต  าสุด  22000 บาท 153 ลว. 9 ธ.ค. 63

27 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,590.00               3,590.00           เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 3,590.00         ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  3590 บาท 154 ลว. 9 ธ.ค. 63

28 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 840.00                 840.00             เฉพาะเจาะจง ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน 840.00           ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน เสนอราคาต  าสุด  840 บาท 155 ลว. 15 ธ.ค. 63

29 จา้งผลิตวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 35,900.00             35,900.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญศิลป์ 35,900.00       ร้านเจริญศิลป์ เสนอราคาต  าสุด  35900 บาท 156 ลว. 16 ธ.ค. 63

30 ซ้ือวัสดุส านักงาน 41,110.00             41,110.00         เฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ 41,110.00       ร้านชัยชนะ เสนอราคาต  าสุด  41110 บาท 157 ลว. 16 ธ.ค. 63

31 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 30.00                   30.00               เฉพาะเจาะจง ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน 30.00             ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน เสนอราคาต  าสุด  30 บาท 158 ลว. 18 ธ.ค. 63

32 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 500.00                 500.00             เฉพาะเจาะจง ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน 500.00           ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน เสนอราคาต  าสุด  500 บาท 159 ลว. 18 ธ.ค. 63

33 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 40,800.00             40,800.00         เฉพาะเจาะจง บ.อุบลมุกดา ซัพพลายส์ จ ากัด 40,800.00       บ.อุบลมุกดา ซัพพลายส์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  40800 บาท 160 ลว. 14 ธ.ค. 63

34 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 67,090.00             67,090.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ไวท์ เปเปอร์ ซัพพลาย 67,090.00       หจก.ไวท์ เปเปอร์ ซัพพลาย เสนอราคาต  าสุด  67090 บาท 161 ลว. 14 ธ.ค. 63

35 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 69,650.00             69,650.00         เฉพาะเจาะจง บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล จ ากัด 69,650.00       บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  69650 บาท 162 ลว. 14 ธ.ค. 63

36 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 144,000.00           144,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เอ แอนด์ ที เมดิคอลซายด์ 144,000.00      หจก.เอ แอนด์ ที เมดิคอลซายด์ เสนอราคาต  าสุด  144000 บาท 163 ลว. 14 ธ.ค. 63

37 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,822.00               1,822.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วงพวงวัสดุ 1,822.00         ร้านแก้วงพวงวัสดุ เสนอราคาต  าสุด  1822 บาท 164 ลว. 14 ธ.ค. 63

38 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 8,077.00               8,077.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วงพวงวัสดุ 8,077.00         ร้านแก้วงพวงวัสดุ เสนอราคาต  าสุด  8077 บาท 165 ลว. 15 ธ.ค. 63

39 ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ 99,000.00             99,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 99,000.00       ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  99000 บาท 166 ลว. 16 ธ.ค. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลกันทรารมย์ 

วันที ่31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายช่ือผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลกันทรารมย์ 

วันที ่31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายช่ือผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

40 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4,136.00               4,136.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วงพวงวัสดุ 4,136.00         ร้านแก้วงพวงวัสดุ เสนอราคาต  าสุด  4136 บาท 167 ลว. 17 ธ.ค. 63

41 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 9,933.00               9,933.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วงพวงวัสดุ 9,933.00         ร้านแก้วงพวงวัสดุ เสนอราคาต  าสุด  9933 บาท 168 ลว. 18 ธ.ค. 63

42 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 6,500.00               6,500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสะเกษการพิมพ์ 6,500.00         ร้านศรีสะเกษการพิมพ์ เสนอราคาต  าสุด  6500 บาท 171 ลว. 22 ธ.ค. 63

43 จา้งผลิตวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,350.00               5,350.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ๋ โฆษณา 5,350.00         ร้านเอ๋ โฆษณา เสนอราคาต  าสุด  5350 บาท 172 ลว. 22 ธ.ค. 63

44 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,800.00             10,800.00         เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด 10,800.00       บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  10800 บาท 173 ลว. 22 ธ.ค. 63

45 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,600.00             10,600.00         เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด 10,600.00       บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  10600 บาท 174 ลว. 23 ธ.ค. 63

46 ซ้ือวัสดุส านักงาน 41,800.00             41,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสุเทพ 41,800.00       ร้านสุเทพ เสนอราคาต  าสุด  41800 บาท 176 ลว. 24 ธ.ค. 63

47 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 840.00                 840.00             เฉพาะเจาะจง ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน 840.00           ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน เสนอราคาต  าสุด  840 บาท 177 ลว. 25 ธ.ค. 63

48 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 495.00                 495.00             เฉพาะเจาะจง ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน 495.00           ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน เสนอราคาต  าสุด  495 บาท 178 ลว. 29 ธ.ค. 63

49 จา้งผลิตวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 280.00                 280.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเอ๋ โฆษณา 280.00           ร้านเอ๋ โฆษณา เสนอราคาต  าสุด  280 บาท 179 ลว. 29 ธ.ค. 63

50 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 3,300.00               3,300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทอง 3,300.00         ร้านแสงทอง เสนอราคาต  าสุด  3300 บาท 180 ลว. 29 ธ.ค. 63

51 ซ้ือวัสดุบริโภค 16,000.00             16,000.00         เฉพาะเจาะจง โรงสีข้าวแสวงทรัพย์ 16,000.00       โรงสีข้าวแสวงทรัพย์ เสนอราคาต  าสุด  16000 บาท 181 ลว. 30 ธ.ค. 63

52 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 10,500.00             10,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 10,500.00       ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  10500 บาท 183 ลว. 30 ธ.ค. 63

53 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 715.00                 715.00             เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 715.00           ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  715 บาท 184 ลว. 30 ธ.ค. 63

54 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,600.00               3,600.00           เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 3,600.00         ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  3600 บาท 185 ลว. 30 ธ.ค. 63

55 จา้งปรับปรุงหอ้งยา 12,147.37             12,147.37         เฉพาะเจาะจง บ.เฮงเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 12,147.37       บ.เฮงเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  12147.37 บาท 191 ลว. 2 ธ.ค. 63

56 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 99,020.00             99,020.00         เฉพาะเจาะจง บ.คาซ่า ฟิล ไลฟ์ จ ากัด 99,020.00       บ.คาซ่า ฟิล ไลฟ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  99020 บาท 192 ลว. 2 ธ.ค. 63

57 จา้งเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 18,000.00             18,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภัย เซฟต้ี แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 18,000.00       บ.รักษาความปลอดภัย เซฟต้ี แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  18000 บาท 227 ลว. 30 ธ.ค. 63

58 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 49,090.00             49,090.00         เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 49,090.00       ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  49090 บาท 232 ลว. 30 ธ.ค. 63

59 จา้งเหมาขนย้ายขยะติดเช้ือไปเผาท าลาย 27,247.00             27,247.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี 27,247.00       หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี เสนอราคาต  าสุด  27247 บาท 253 ลว. 30 ธ.ค. 63

60 ซ้ือวัสดุบริโภค 1,650.00               1,650.00           เฉพาะเจาะจง นางชมพู อ่อนโส 1,650.00         นางชมพู อ่อนโส เสนอราคาต  าสุด  1650 บาท 254 ลว. 30 ธ.ค. 63

61 ซ้ือวัสดุบริโภค 315.00                 315.00             เฉพาะเจาะจง นางชมพู อ่อนโส 315.00           นางชมพู อ่อนโส เสนอราคาต  าสุด  315 บาท 255 ลว. 30 ธ.ค. 63

62 ซ้ือวัสดุบริโภค 225.00                 225.00             เฉพาะเจาะจง นางชมพู อ่อนโส 225.00           นางชมพู อ่อนโส เสนอราคาต  าสุด  225 บาท 256 ลว. 30 ธ.ค. 63

63 ซ้ือวัสดุบริโภค 3,855.00               3,855.00           เฉพาะเจาะจง นางชมพู อ่อนโส 3,855.00         นางชมพู อ่อนโส เสนอราคาต  าสุด  3855 บาท 257 ลว. 30 ธ.ค. 63

64 จา้งท าฟันปลอม 35,691.00             35,691.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 35,691.00       บ.เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  35691 บาท 263 ลว. 30 ธ.ค. 63

65 จา้งท าฟันปลอม 16,092.80             16,092.80         เฉพาะเจาะจง บ.เด็นทาเนียร์ จ ากัด 16,092.80       บ.เด็นทาเนียร์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  16092.8 บาท 505 ลว. 30 ธ.ค. 63

66 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 80,250.00             80,250.00         เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 80,250.00       บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  80250 บาท Pha223 ลว. 2 ธ.ค. 63

67 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 79,715.00             79,715.00         เฉพาะเจาะจง บ.ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 79,715.00       บ.ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  79715 บาท Pha224 ลว. 2 ธ.ค. 63

68 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 28,000.00             28,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด 28,000.00       บ.ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  28000 บาท Pha230 ลว. 2 ธ.ค. 63

69 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 89,880.00             89,880.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 89,880.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  89880 บาท Pha232 ลว. 16 ธ.ค. 63

70 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 47,589.32             47,589.32         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 47,589.32       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  47589.32 บาท Pha233 ลว. 18 ธ.ค. 63

71 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,320.00               4,320.00           เฉพาะเจาะจง หจก.กรีน เอ็ม ดี 4,320.00         หจก.กรีน เอ็ม ดี เสนอราคาต  าสุด  4320 บาท Pha234 ลว. 16 ธ.ค. 63

72 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 8,500.00               8,500.00           เฉพาะเจาะจง หจก.คลีนซายส์ 8,500.00         หจก.คลีนซายส์ เสนอราคาต  าสุด  8500 บาท Pha241 ลว. 16 ธ.ค. 63

73 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 26,322.00             26,322.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 26,322.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  26322 บาท Pha242 ลว. 16 ธ.ค. 63

74 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 20,330.00             20,330.00         เฉพาะเจาะจง บ.บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 20,330.00       บ.บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  20330 บาท Pha248 ลว. 2 ธ.ค. 63

75 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 12,400.00             12,400.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.อี.เมดิคอล 12,400.00       หจก.เอ็น.อี.เมดิคอล เสนอราคาต  าสุด  12400 บาท Pha249 ลว. 18 ธ.ค. 63

76 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 11,984.00             11,984.00         เฉพาะเจาะจง บ.แจก๊เจยีอุตสาหกรรม (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 11,984.00       บ.แจก๊เจยีอุตสาหกรรม (ไทย) จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต  าสุด  11984 บาท Pha250 ลว. 22 ธ.ค. 63

77 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,944.00               2,944.00           เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 2,944.00         หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต เสนอราคาต  าสุด  2944 บาท Pha251 ลว. 16 ธ.ค. 63



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลกันทรารมย์ 

วันที ่31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายช่ือผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

78 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 323,750.00           323,750.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด 323,750.00      บ.ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  323750 บาท Pha252 ลว. 16 ธ.ค. 63

79 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 19,032.00             19,032.00         เฉพาะเจาะจง หจก.กรีน เอ็ม ดี 19,032.00       หจก.กรีน เอ็ม ดี เสนอราคาต  าสุด  19032 บาท Pha253 ลว. 18 ธ.ค. 63

80 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 36,762.80             36,762.80         เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 36,762.80       บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  36762.8 บาท Pha254 ลว. 16 ธ.ค. 63

81 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 28,890.00             28,890.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 28,890.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  28890 บาท Pha255 ลว. 18 ธ.ค. 63

82 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,400.00               5,400.00           เฉพาะเจาะจง หจก.โรงงานเลิศสิงหเ์ภสัชกรรม 5,400.00         หจก.โรงงานเลิศสิงหเ์ภสัชกรรม เสนอราคาต  าสุด  5400 บาท Pha256 ลว. 4 ธ.ค. 63

83 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 14,250.00             14,250.00         เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีดี.แอล 14,250.00       หจก.พ.ีดี.แอล เสนอราคาต  าสุด  14250 บาท Pha257 ลว. 2 ธ.ค. 63

84 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 24,000.00             24,000.00         เฉพาะเจาะจง สนง.คกก.อาหารและยากลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 24,000.00       สนง.คกก.อาหารและยากลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เสนอราคาต  าสุด  24000 บาท Pha258 ลว. 2 ธ.ค. 63

85 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 76,719.00             76,719.00         เฉพาะเจาะจง บ.บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 76,719.00       บ.บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  76719 บาท Pha259 ลว. 8 ธ.ค. 63

86 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9,800.00               9,800.00           เฉพาะเจาะจง บ.ยูเมด้า จ ากัด 9,800.00         บ.ยูเมด้า จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  9800 บาท Pha260 ลว. 4 ธ.ค. 63

87 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 35,400.00             35,400.00         เฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ จ ากัด 35,400.00       บ.ธงทองโอสถ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  35400 บาท Pha261 ลว. 2 ธ.ค. 63

88 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,815.00               4,815.00           เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 4,815.00         บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  4815 บาท Pha262 ลว. 18 ธ.ค. 63

89 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 25,100.00             25,100.00         เฉพาะเจาะจง บ.เบทเทอร์แพ็คพลัส จ ากัด 25,100.00       บ.เบทเทอร์แพ็คพลัส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  25100 บาท Pha263 ลว. 4 ธ.ค. 63

90 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 40,000.00             40,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด 40,000.00       บ.นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  40000 บาท Pha264 ลว. 8 ธ.ค. 63

91 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 20,000.00             20,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ยูเมด้า จ ากัด 20,000.00       บ.ยูเมด้า จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  20000 บาท Pha265 ลว. 2 ธ.ค. 63

92 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 19,750.00             19,750.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 19,750.00       บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  19750 บาท Pha266 ลว. 2 ธ.ค. 63

93 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 298,530.00           298,530.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 298,530.00      บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  298530 บาท Pha267 ลว. 4 ธ.ค. 63

94 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 37,236.00             37,236.00         เฉพาะเจาะจง บ.บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 37,236.00       บ.บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  37236 บาท Pha268 ลว. 2 ธ.ค. 63

95 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 15,000.00             15,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด 15,000.00       บ.โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  15000 บาท Pha270 ลว. 2 ธ.ค. 63

96 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 42,217.00             42,217.00         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 42,217.00       องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาต  าสุด  42217 บาท Pha14 ลว. 2 ธ.ค. 63

97 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 51,000.00             51,000.00         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 51,000.00       องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาต  าสุด  51000 บาท Pha15 ลว. 2 ธ.ค. 63

98 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,934.80             12,934.80         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 12,934.80       องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาต  าสุด  12934.8 บาท Pha16 ลว. 2 ธ.ค. 63

99 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 385,200.00           385,200.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 385,200.00      องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาต  าสุด  385200 บาท Pha19 ลว. 2 ธ.ค. 63

100 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 234,452.00           234,452.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 234,452.00      องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาต  าสุด  234452 บาท Pha20 ลว. 8 ธ.ค. 63

101 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 76,799.90             76,799.90         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 76,799.90       องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาต  าสุด  76799.9 บาท Pha21 ลว. 2 ธ.ค. 63

102 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 4,130.00               4,130.00           เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย 4,130.00         ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย เสนอราคาต  าสุด  4130 บาท Lab040 ลว. 8 ธ.ค. 63

103 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 14,000.00             14,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.พินนาเคิล เมดิเทค จ ากัด 14,000.00       บ.พินนาเคิล เมดิเทค จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  14000 บาท Lab041 ลว. 8 ธ.ค. 63

104 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ 16,410.00             16,410.00         เฉพาะเจาะจง บ.อุบล เวลเนส เซ็นเตอร์ จ ากัด 16,410.00       บ.อุบล เวลเนส เซ็นเตอร์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  16410 บาท Lab051 ลว. 25 ธ.ค. 63

105 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ 59,030.00             59,030.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ท็อป แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ 59,030.00       หจก.ท็อป แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ เสนอราคาต  าสุด  59030 บาท Lab070 ลว. 25 ธ.ค. 63

รวม 3,712,796.20



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,600.00               1,600.00           เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 1,600.00         ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  1600 บาท 194 ลว. 6 ม.ค. 64

2 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 7,000.00               7,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 7,000.00         ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  7000 บาท 195 ลว. 6 ม.ค. 64

3 จา้งซ่อมบ ารุงยานพาหนะ นข 1584 ศรีสะเกษ 2,140.00               2,140.00           เฉพาะเจาะจง ร้านอู่น้อยการช่าง 2,140.00         ร้านอู่น้อยการช่าง เสนอราคาต  าสุด  2140 บาท 196 ลว. 5 ม.ค. 64

4 จา้งซ่อมบ ารุงยานพาหนะ กฉ 9390 ศรีสะเกษ 2,411.25               2,411.25           เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าศรีสะเกษ (1993) ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด 2,411.25         บ.โตโยต้าศรีสะเกษ (1993) ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  2411.25 บาท 197 ลว. 11 ม.ค. 64

5 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 3,300.00               3,300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทอง 3,300.00         ร้านแสงทอง เสนอราคาต  าสุด  3300 บาท 198 ลว. 13 ม.ค. 64

6 จา้งปรับปรุงส านักงาน 25,000.00             25,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ที ควอลิต้ี จ ากัด 25,000.00       บ.ที ควอลิต้ี จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  25000 บาท 199 ลว. 13 ม.ค. 64

7 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 14,100.00             14,100.00         เฉพาะเจาะจง บ.แอลบีพี เมดิคอล แอนด์ ซายน์ จ ากัด 14,100.00       บ.แอลบีพี เมดิคอล แอนด์ ซายน์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  14100 บาท 201 ลว. 15 ม.ค. 64

8 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 3,300.00               3,300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทอง 3,300.00         ร้านแสงทอง เสนอราคาต  าสุด  3300 บาท 202 ลว. 15 ม.ค. 64

9 จา้งซ่อมบ ารุงยานพาหนะ กจ 8781 ศก 15,894.32             15,894.32         เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าศรีสะเกษ (1993) ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด 15,894.32       บ.โตโยต้าศรีสะเกษ (1993) ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  15894.32 บาท 203 ลว. 13 ม.ค. 64

10 จา้งซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 3,500.00               3,500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านวาทีเครื องเย็น 3,500.00         ร้านวาทีเครื องเย็น เสนอราคาต  าสุด  3500 บาท 204 ลว. 15 ม.ค. 64

11 จา้งผลิตวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 300.00                 300.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเอ๋ โฆษณา 300.00           ร้านเอ๋ โฆษณา เสนอราคาต  าสุด  300 บาท 205 ลว. 15 ม.ค. 64

12 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 31,100.00             31,100.00         เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด 31,100.00       บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  31100 บาท 206 ลว. 15 ม.ค. 64

13 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 500.00                 500.00             เฉพาะเจาะจง ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน 500.00           ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน เสนอราคาต  าสุด  500 บาท 207 ลว. 7 ม.ค. 64

14 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 300.00                 300.00             เฉพาะเจาะจง ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน 300.00           ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน เสนอราคาต  าสุด  300 บาท 208 ลว. 7 ม.ค. 64

15 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 100.00                 100.00             เฉพาะเจาะจง ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน 100.00           ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน เสนอราคาต  าสุด  100 บาท 209 ลว. 8 ม.ค. 64

16 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 181.00                 181.00             เฉพาะเจาะจง ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน 181.00           ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน เสนอราคาต  าสุด  181 บาท 210 ลว. 14 ม.ค. 64

17 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 515.00                 515.00             เฉพาะเจาะจง ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน 515.00           ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน เสนอราคาต  าสุด  515 บาท 211 ลว. 15 ม.ค. 64

18 ซ้ือวัสดุส านักงาน 15,456.00             15,456.00         เฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ 15,456.00       ร้านชัยชนะ เสนอราคาต  าสุด  15456 บาท 213 ลว. 8 ม.ค. 64

19 ซ้ือวัสดุส านักงาน 520.00                 520.00             เฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ 520.00           ร้านชัยชนะ เสนอราคาต  าสุด  520 บาท 214 ลว. 12 ม.ค. 64

20 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,260.00               1,260.00           เฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ 1,260.00         ร้านชัยชนะ เสนอราคาต  าสุด  1260 บาท 215 ลว. 15 ม.ค. 64

21 จา้งติดต้ังปล๊ักไฟ 3,600.00               3,600.00           เฉพาะเจาะจง บ.เฮงเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 3,600.00         บ.เฮงเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  3600 บาท 216 ลว. 20 ม.ค. 64

22 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,800.00               6,800.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นบี ซัพพลาย เอ็นจเินียริ ง (ประเทศไทย) 6,800.00         หจก.เอ็นบี ซัพพลาย เอ็นจเินียริ ง (ประเทศไทย) เสนอราคาต  าสุด  6800 บาท 217 ลว. 12 ม.ค. 64

23 ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ 52,500.00             52,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นบี ซัพพลาย เอ็นจเินียริ ง (ประเทศไทย) 52,500.00       หจก.เอ็นบี ซัพพลาย เอ็นจเินียริ ง (ประเทศไทย) เสนอราคาต  าสุด  52500 บาท 218 ลว. 15 ม.ค. 64

24 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 11,000.00             11,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 11,000.00       ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  11000 บาท 219 ลว. 14 ม.ค. 64

25 ซ้ือวัสดุส านักงาน 250.00                 250.00             เฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ 250.00           ร้านชัยชนะ เสนอราคาต  าสุด  250 บาท 220 ลว. 21 ม.ค. 64

26 ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ 16,700.00             16,700.00         เฉพาะเจาะจง บ.แอลบีพี เมดิคอล แอนด์ ซายน์ จ ากัด 16,700.00       บ.แอลบีพี เมดิคอล แอนด์ ซายน์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  16700 บาท 221 ลว. 21 ม.ค. 64

27 จา้งปรับปรุงหอ้งคลอดพร้อมหอ้งรอคลอด 88,258.56             88,258.56         เฉพาะเจาะจง บ.ที ควอลิต้ี จ ากัด 88,258.56       บ.ที ควอลิต้ี จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  88258.56 บาท 222 ลว. 22 ม.ค. 64

28 ซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 25,680.00             25,680.00         เฉพาะเจาะจง บ.โสภณ แลป เซ็นเตอร์ จ ากัด 25,680.00       บ.โสภณ แลป เซ็นเตอร์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  25680 บาท 223 ลว. 25 ม.ค. 64

29 ซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร 13,054.00             13,054.00         เฉพาะเจาะจง บ.โสภณ แลป เซ็นเตอร์ จ ากัด 13,054.00       บ.โสภณ แลป เซ็นเตอร์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  13054 บาท 224 ลว. 25 ม.ค. 64

30 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 33,300.00             33,300.00         เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 33,300.00       ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  33300 บาท 225 ลว. 25 ม.ค. 64

31 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 17,400.00             17,400.00         เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด 17,400.00       บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  17400 บาท 228 ลว. 15 ม.ค. 64

32 ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 15,000.00             15,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด 15,000.00       บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  15000 บาท 229 ลว. 19 ม.ค. 64

33 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 113.00                 113.00             เฉพาะเจาะจง ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน 113.00           ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน เสนอราคาต  าสุด  113 บาท 230 ลว. 25 ม.ค. 64

34 จา้งเหมาสูบตะกอนบ่อเติมคลอรีน 3,000.00               3,000.00           เฉพาะเจาะจง นายวรรนพ ปักแก้ว 3,000.00         นายวรรนพ ปักแก้ว เสนอราคาต  าสุด  3000 บาท 231 ลว. 26 ม.ค. 64

35 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 3,300.00               3,300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทอง 3,300.00         ร้านแสงทอง เสนอราคาต  าสุด  3300 บาท 233 ลว. 25 ม.ค. 64

36 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,350.00               1,350.00           เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด 1,350.00         บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  1350 บาท 234 ลว. 26 ม.ค. 64

37 ซ้ือวัสดุส านักงาน 190.00                 190.00             เฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ 190.00           ร้านชัยชนะ เสนอราคาต  าสุด  190 บาท 235 ลว. 26 ม.ค. 64

38 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10,225.00             10,225.00         เฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ 10,225.00       ร้านชัยชนะ เสนอราคาต  าสุด  10225 บาท 238 ลว. 27 ม.ค. 64

39 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 270.00                 270.00             เฉพาะเจาะจง ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน 270.00           ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน เสนอราคาต  าสุด  270 บาท 239 ลว. 27 ม.ค. 64

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลกันทรารมย์ 

วันที ่31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

รายช่ือผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลกันทรารมย์ 

วันที ่31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

รายช่ือผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

40 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 900.00                 900.00             เฉพาะเจาะจง ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน 900.00           ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน เสนอราคาต  าสุด  900 บาท 240 ลว. 27 ม.ค. 64

41 จา้งซ่อมบ ารุงยานพาหนะ กบ 6413 นบ 16,265.07             16,265.07         เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าศรีสะเกษ (1993) ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด 16,265.07       บ.โตโยต้าศรีสะเกษ (1993) ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  16265.07 บาท 241 ลว. 27 ม.ค. 64

42 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 12,840.00             12,840.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 12,840.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  12840 บาท 242 ลว. 29 ม.ค. 64

43 จา้งผลิตวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 4,450.00               4,450.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ๋ โฆษณา 4,450.00         ร้านเอ๋ โฆษณา เสนอราคาต  าสุด  4450 บาท 243 ลว. 29 ม.ค. 64

44 จา้งเหมาล้างท าความสะอาดระบบประปา 1,800.00               1,800.00           เฉพาะเจาะจง นายบัวสี คุณศิริ 1,800.00         นายบัวสี คุณศิริ เสนอราคาต  าสุด  1800 บาท 248 ลว. 26 ม.ค. 64

45 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,960.00               2,960.00           เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 2,960.00         ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  2960 บาท 249 ลว. 29 ม.ค. 64

46 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 3,300.00               3,300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทอง 3,300.00         ร้านแสงทอง เสนอราคาต  าสุด  3300 บาท 250 ลว. 29 ม.ค. 64

47 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 27,016.00             27,016.00         เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 27,016.00       ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  27016 บาท 251 ลว. 29 ม.ค. 64

48 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 69,650.00             69,650.00         เฉพาะเจาะจง บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล จ ากัด 69,650.00       บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  69650 บาท 267 ลว. 27 ม.ค. 64

49 จา้งย้ายและติดต้ังกล้องวงจรปิด 21,600.00             21,600.00         เฉพาะเจาะจง บ.เฮงเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 21,600.00       บ.เฮงเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  21600 บาท 272 ลว. 27 ม.ค. 64

50 จา้งเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 18,000.00             18,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภัย เซฟต้ี แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 18,000.00       บ.รักษาความปลอดภัย เซฟต้ี แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  18000 บาท 274 ลว. 29 ม.ค. 64

51 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 57,070.00             57,070.00         เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 57,070.00       ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  57070 บาท 275 ลว. 29 ม.ค. 64

52 จา้งเหมาบริการขนย้ายขยะติดเช้ือไปเผาท าลาย 27,115.00             27,115.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี 27,115.00       หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี เสนอราคาต  าสุด  27115 บาท 279 ลว. 29 ม.ค. 64

53 ซ้ือวัสดุบริโภค 4,305.00               4,305.00           เฉพาะเจาะจง นางชมพู อ่อนโส 4,305.00         นางชมพู อ่อนโส เสนอราคาต  าสุด  4305 บาท 280 ลว. 29 ม.ค. 64

54 ซ้ือวัสดุบริโภค 2,145.00               2,145.00           เฉพาะเจาะจง นางชมพู อ่อนโส 2,145.00         นางชมพู อ่อนโส เสนอราคาต  าสุด  2145 บาท 281 ลว. 29 ม.ค. 64

55 ซ้ือวัสดุบริโภค 330.00                 330.00             เฉพาะเจาะจง นางชมพู อ่อนโส 330.00           นางชมพู อ่อนโส เสนอราคาต  าสุด  330 บาท 318 ลว. 29 ม.ค. 64

56 ซ้ือวัสดุบริโภค 240.00                 240.00             เฉพาะเจาะจง นางชมพู อ่อนโส 240.00           นางชมพู อ่อนโส เสนอราคาต  าสุด  240 บาท 319 ลว. 29 ม.ค. 64

57 ซ้ือวัสดุบริโภค 150.00                 150.00             เฉพาะเจาะจง นางชมพู อ่อนโส 150.00           นางชมพู อ่อนโส เสนอราคาต  าสุด  150 บาท 320 ลว. 29 ม.ค. 64

58 จา้งท าฟันปลอม 33,363.00             33,363.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 33,363.00       บ.เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  33363 บาท 322 ลว. 29 ม.ค. 64

59 จา้งฟอกไตเทียม 973,400.00           973,400.00       เฉพาะเจาะจง บ.ประเสริฐการแพทย์ จ ากัด 973,400.00      บ.ประเสริฐการแพทย์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  973400 บาท 323 ลว. 29 ม.ค. 64

60 จา้งท าฟันปลอม 17,483.80             17,483.80         เฉพาะเจาะจง บ.เด็นทาเนียร์ จ ากัด 17,483.80       บ.เด็นทาเนียร์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  17483.8 บาท 506 ลว. 29 ม.ค. 64

61 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,400.00               1,400.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 1,400.00         หจก.ภิญโญฟาร์มาซี เสนอราคาต  าสุด  1400 บาท Pha129 ลว. 15 ม.ค. 63

62 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 41,150.00             41,150.00         เฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟาร์ม จ ากัด 41,150.00       บ.โกลบอลฟาร์ม จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  41150 บาท Pha178 ลว. 31 ม.ค. 63

63 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 7,864.50               7,864.50           เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 7,864.50         บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  7864.5 บาท Den017 ลว. 5 ม.ค. 64

64 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 8,500.00               8,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด 8,500.00         บ.วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  8500 บาท Den018 ลว. 7 ม.ค. 64

65 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 12,510.00             12,510.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไดรว์ เด็นทั ล อินคอร์ปอเรชั น จ ากัด 12,510.00       บ.ไดรว์ เด็นทั ล อินคอร์ปอเรชั น จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  12510 บาท Den019 ลว. 5 ม.ค. 64

66 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 29,675.00             29,675.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด 29,675.00       บ.เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  29675 บาท Den020 ลว. 5 ม.ค. 64

67 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 1,836.00               1,836.00           เฉพาะเจาะจง บ.ซีทีเอ็ม โกลเบิล จ ากัด 1,836.00         บ.ซีทีเอ็ม โกลเบิล จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  1836 บาท Den021 ลว. 5 ม.ค. 64

68 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 9,527.28               9,527.28           เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 9,527.28         บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  9527.28 บาท Den023 ลว. 5 ม.ค. 63

69 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 6,420.00               6,420.00           เฉพาะเจาะจง บ.วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด 6,420.00         บ.วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  6420 บาท Den024 ลว. 6 ม.ค. 64

70 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 26,964.00             26,964.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด 26,964.00       บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  26964 บาท Pha269 ลว. 5 ม.ค. 64

71 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 300,000.00           300,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ลีดเดอร์พลัส เมดดิคอล จ ากัด 300,000.00      บ.ลีดเดอร์พลัส เมดดิคอล จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  300000 บาท Pha271 ลว. 5 ม.ค. 64

72 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 88,275.00             88,275.00         เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 88,275.00       บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  88275 บาท Pha272 ลว. 7 ม.ค. 64

73 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 68,750.00             68,750.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 68,750.00       หจก.ภิญโญฟาร์มาซี เสนอราคาต  าสุด  68750 บาท Pha273 ลว. 5 ม.ค. 64

74 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 16,430.00             16,430.00         เฉพาะเจาะจง บ.เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ จ ากัด 16,430.00       บ.เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  16430 บาท Pha274 ลว. 7 ม.ค. 64

75 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 58,850.00             58,850.00         เฉพาะเจาะจง บ.คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 58,850.00       บ.คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  58850 บาท Pha275 ลว. 5 ม.ค. 64

76 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 43,870.00             43,870.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 43,870.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  43870 บาท Pha277 ลว. 7 ม.ค. 64



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลกันทรารมย์ 

วันที ่31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

รายช่ือผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

77 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 87,740.00             87,740.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 87,740.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  87740 บาท Pha278 ลว. 8 ม.ค. 64

78 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 40,500.00             40,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 40,500.00       บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  40500 บาท Pha279 ลว. 5 ม.ค. 64

79 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 156,200.00           156,200.00       เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 156,200.00      บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  156200 บาท Pha280 ลว. 7 ม.ค. 64

80 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 10,625.00             10,625.00         เฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟาร์ม จ ากัด 10,625.00       บ.โกลบอลฟาร์ม จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  10625 บาท Pha281 ลว. 8 ม.ค. 64

81 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9,560.00               9,560.00           เฉพาะเจาะจง บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 9,560.00         บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต  าสุด  9560 บาท Pha282 ลว. 5 ม.ค. 64

82 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 15,600.00             15,600.00         เฉพาะเจาะจง บ.ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรี ส์ (1969) จ ากัด 15,600.00       บ.ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรี ส์ (1969) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  15600 บาท Pha283 ลว. 7 ม.ค. 64

83 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,000.00             12,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ จ ากัด 12,000.00       บ.ธงทองโอสถ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  12000 บาท Pha284 ลว. 5 ม.ค. 64

84 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 80,000.00             80,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ซัน อินเตอร์แพค จ ากัด 80,000.00       บ.ซัน อินเตอร์แพค จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  80000 บาท Pha285 ลว. 5 ม.ค. 64

85 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 22,000.00             22,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม จ ากัด 22,000.00       บ.โปลิฟาร์ม จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  22000 บาท Pha286 ลว. 7 ม.ค. 64

86 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,310.00               2,310.00           เฉพาะเจาะจง บ.ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากัด 2,310.00         บ.ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  2310 บาท Pha287 ลว. 5 ม.ค. 64

87 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 52,500.00             52,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.พีเอ็มแล ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด 52,500.00       บ.พีเอ็มแล ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  52500 บาท Pha288 ลว. 5 ม.ค. 64

88 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 21,750.00             21,750.00         เฉพาะเจาะจง บ.พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด 21,750.00       บ.พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  21750 บาท Pha289 ลว. 7 ม.ค. 64

89 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 25,000.00             25,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด 25,000.00       บ.พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  25000 บาท Pha290 ลว. 5 ม.ค. 64

90 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 18,000.00             18,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด 18,000.00       บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  18000 บาท Pha291 ลว. 7 ม.ค. 64

91 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 34,100.00             34,100.00         เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 34,100.00       บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  34100 บาท Pha292 ลว. 11 ม.ค. 64

92 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 19,200.00             19,200.00         เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 19,200.00       บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  19200 บาท Pha293 ลว. 5 ม.ค. 64

93 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 19,800.00             19,800.00         เฉพาะเจาะจง บ.ยูเมด้า จ ากัด 19,800.00       บ.ยูเมด้า จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  19800 บาท Pha294 ลว. 7 ม.ค. 64

94 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,820.00               5,820.00           เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 5,820.00         บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  5820 บาท Pha295 ลว. 5 ม.ค. 64

95 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9,000.00               9,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 9,000.00         บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  9000 บาท Pha296 ลว. 11 ม.ค. 64

96 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 62,500.00             62,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอช.เค.เมดิซีน จ ากัด 62,500.00       บ.เอช.เค.เมดิซีน จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  62500 บาท Pha297 ลว. 11 ม.ค. 64

97 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 46,266.80             46,266.80         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 46,266.80       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  46266.8 บาท Pha298 ลว. 5 ม.ค. 64

98 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,500.00               5,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด 5,500.00         บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  5500 บาท Pha299 ลว. 7 ม.ค. 64

99 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 86,050.00             86,050.00         เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 86,050.00       บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต  าสุด  86050 บาท Pha300 ลว. 5 ม.ค. 64

100 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,500.00               6,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 6,500.00         บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  6500 บาท Pha301 ลว. 7 ม.ค. 64

101 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 43,750.00             43,750.00         เฉพาะเจาะจง บ.ซัน อินเตอร์แพค จ ากัด 43,750.00       บ.ซัน อินเตอร์แพค จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  43750 บาท Pha302 ลว. 11 ม.ค. 64

102 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 67,410.00             67,410.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 67,410.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  67410 บาท Pha303 ลว. 7 ม.ค. 64

103 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,300.00               6,300.00           เฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 6,300.00         บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  6300 บาท Pha304 ลว. 5 ม.ค. 64

104 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 13,600.00             13,600.00         เฉพาะเจาะจง บ.บางกอก ดรัก จ ากัด 13,600.00       บ.บางกอก ดรัก จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  13600 บาท Pha305 ลว. 7 ม.ค. 64

105 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,500.00               1,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.ยูโทเปีย้น จ ากัด 1,500.00         บ.ยูโทเปีย้น จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  1500 บาท Pha306 ลว. 11 ม.ค. 64

106 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 23,250.00             23,250.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.อี.เมดิคอล 23,250.00       หจก.เอ็น.อี.เมดิคอล เสนอราคาต  าสุด  23250 บาท Pha307 ลว. 19 ม.ค. 64

107 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 60,125.00             60,125.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.อี.เมดิคอล 60,125.00       หจก.เอ็น.อี.เมดิคอล เสนอราคาต  าสุด  60125 บาท Pha308 ลว. 19 ม.ค. 64

108 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 60,125.00             60,125.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.อี.เมดิคอล 60,125.00       หจก.เอ็น.อี.เมดิคอล เสนอราคาต  าสุด  60125 บาท Pha309 ลว. 21 ม.ค. 64

109 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 62,500.00             62,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.อี.เมดิคอล 62,500.00       หจก.เอ็น.อี.เมดิคอล เสนอราคาต  าสุด  62500 บาท Pha310 ลว. 19 ม.ค. 64

110 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 43,450.00             43,450.00         เฉพาะเจาะจง บ.เมดดิก้า จ ากัด 43,450.00       บ.เมดดิก้า จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  43450 บาท Pha311 ลว. 21 ม.ค. 64

111 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 62,500.00             62,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.บี.บี.แพทยภัณฑ์ จ ากัด 62,500.00       บ.บี.บี.แพทยภัณฑ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  62500 บาท Pha312 ลว. 19 ม.ค. 64



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลกันทรารมย์ 

วันที ่31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

รายช่ือผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

112 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,000.00               3,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 3,000.00         บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  3000 บาท Pha313 ลว. 5 ม.ค. 64

113 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,676.80               6,676.80           เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 6,676.80         องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาต  าสุด  6676.8 บาท Pha11 ลว. 5 ม.ค. 64

114 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,280.00               4,280.00           เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 4,280.00         องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาต  าสุด  4280 บาท Pha12 ลว. 7 ม.ค. 64

115 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 30,655.50             30,655.50         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 30,655.50       องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาต  าสุด  30655.5 บาท Pha13 ลว. 11 ม.ค. 64

116 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 37,622.50             37,622.50         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 37,622.50       องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาต  าสุด  37622.5 บาท Pha17 ลว. 11 ม.ค. 64

117 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,676.80               6,676.80           เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 6,676.80         องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาต  าสุด  6676.8 บาท Pha18 ลว. 11 ม.ค. 64

118 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 3,638.00               3,638.00           เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 3,638.00         บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  3638 บาท Den025 ลว. 11 ม.ค. 64

119 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 6,000.00               6,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น จ ากัด 6,000.00         บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  6000 บาท Den026 ลว. 11 ม.ค. 64

120 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 42,000.00             42,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ที.ซี.เมดิคอล กรุ๊ป 42,000.00       หจก.ที.ซี.เมดิคอล กรุ๊ป เสนอราคาต  าสุด  42000 บาท Lab042 ลว. 5 ม.ค. 64

121 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 15,200.00             15,200.00         เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 15,200.00       บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  15200 บาท Lab043 ลว. 5 ม.ค. 64

122 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 80,250.00             80,250.00         เฉพาะเจาะจง บ.เมด-วัน จ ากัด 80,250.00       บ.เมด-วัน จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  80250 บาท Lab044 ลว. 6 ม.ค. 64

123 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 3,400.00               3,400.00           เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 3,400.00         บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  3400 บาท Lab045 ลว. 6 ม.ค. 64

124 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 91,100.00             91,100.00         เฉพาะเจาะจง บ.กุลนร เมดดิคอล เซอร์วิส จ ากัด 91,100.00       บ.กุลนร เมดดิคอล เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  91100 บาท Lab046 ลว. 5 ม.ค. 64

125 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,000.00               8,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.ยูโทเปีย้น จ ากัด 8,000.00         บ.ยูโทเปีย้น จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  8000 บาท Pha314 ลว. 27 ม.ค. 64

126 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 67,428.00             67,428.00         เฉพาะเจาะจง หจก.กรีน เอ็ม ดี 67,428.00       หจก.กรีน เอ็ม ดี เสนอราคาต  าสุด  67428 บาท Pha315 ลว. 21 ม.ค. 64

127 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 16,000.00             16,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 16,000.00       บ.เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  16000 บาท Pha316 ลว. 27 ม.ค. 64

128 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 26,652.00             26,652.00         เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 26,652.00       หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต เสนอราคาต  าสุด  26652 บาท Pha317 ลว. 21 ม.ค. 64

129 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 26,295.00             26,295.00         เฉพาะเจาะจง บ.โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด 26,295.00       บ.โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  26295 บาท Pha318 ลว. 27 ม.ค. 64

130 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,940.00               5,940.00           เฉพาะเจาะจง บ.ไทปันซัมมิท จ ากัด 5,940.00         บ.ไทปันซัมมิท จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  5940 บาท Pha319 ลว. 21 ม.ค. 64

131 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 82,509.00             82,509.00         เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 82,509.00       บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  82509 บาท Pha320 ลว. 21 ม.ค. 64

132 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 80,000.00             80,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จ ากัด 80,000.00       บ.ไทยก๊อส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  80000 บาท Pha321 ลว. 27 ม.ค. 64

133 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 16,250.00             16,250.00         เฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 16,250.00       บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  16250 บาท Pha322 ลว. 27 ม.ค. 64

134 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,000.00               8,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.ยูโทเปีย้น จ ากัด 8,000.00         บ.ยูโทเปีย้น จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  8000 บาท Pha323 ลว. 29 ม.ค. 64

135 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 8,000.00               8,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.มาสุ จ ากัด 8,000.00         บ.มาสุ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  8000 บาท Pha324 ลว. 21 ม.ค. 64

136 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 660.00                 660.00             เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย 660.00           ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย เสนอราคาต  าสุด  660 บาท Lab063 ลว. 5 ม.ค. 64

137 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 42,920.00             42,920.00         เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย 42,920.00       ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย เสนอราคาต  าสุด  42920 บาท Lab071 ลว. 5 ม.ค. 64

138 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ 63,150.00             63,150.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ท็อป แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ 63,150.00       หจก.ท็อป แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ เสนอราคาต  าสุด  63150 บาท Lab127 ลว. 29 ม.ค. 64

139 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 24,620.00             24,620.00         เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย 24,620.00       ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย เสนอราคาต  าสุด  24620 บาท Lab128 ลว. 29 ม.ค. 64

รวม 4,546,828.18



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 72,700.00             72,700.00         เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด 72,700.00       บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  72700 บาท 200 ลว. 5 ก.พ. 64

2 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 5,415.00               5,415.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วงพวงวัสดุ 5,415.00         ร้านแก้วงพวงวัสดุ เสนอราคาต  าสุด  5415 บาท 265 ลว. 2 ก.พ. 64

3 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 8,285.00               8,285.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วงพวงวัสดุ 8,285.00         ร้านแก้วงพวงวัสดุ เสนอราคาต  าสุด  8285 บาท 266 ลว. 5 ก.พ. 64

4 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 7,460.00               7,460.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วงพวงวัสดุ 7,460.00         ร้านแก้วงพวงวัสดุ เสนอราคาต  าสุด  7460 บาท 273 ลว. 9 ก.พ. 64

5 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 5,225.00               5,225.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วงพวงวัสดุ 5,225.00         ร้านแก้วงพวงวัสดุ เสนอราคาต  าสุด  5225 บาท 276 ลว. 11 ก.พ. 64

6 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 3,914.00               3,914.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วงพวงวัสดุ 3,914.00         ร้านแก้วงพวงวัสดุ เสนอราคาต  าสุด  3914 บาท 277 ลว. 16 ก.พ. 64

7 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4,800.00               4,800.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วงพวงวัสดุ 4,800.00         ร้านแก้วงพวงวัสดุ เสนอราคาต  าสุด  4800 บาท 278 ลว. 17 ก.พ. 64

8 จา้งซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 52,000.00             52,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอสที เวอร์วิส 52,000.00       ร้านเอสที เวอร์วิส เสนอราคาต  าสุด  52000 บาท 282 ลว. 2 ก.พ. 64

9 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 4,000.00               4,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสะเกษการพิมพ์ 4,000.00         ร้านศรีสะเกษการพิมพ์ เสนอราคาต  าสุด  4000 บาท 295 ลว. 3 ก.พ. 64

10 จา้งซ่อมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1,400.00               1,400.00           เฉพาะเจาะจง บ.เฮงเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 1,400.00         บ.เฮงเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  1400 บาท 283 ลว. 3 ก.พ. 64

11 จา้งซ่อมเครื องปรับอากาศ 10,200.00             10,200.00         เฉพาะเจาะจง บ.เฮงเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 10,200.00       บ.เฮงเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  10200 บาท 284 ลว. 6 ก.พ. 64

12 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 3,300.00               3,300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทอง 3,300.00         ร้านแสงทอง เสนอราคาต  าสุด  3300 บาท 285 ลว. 4 ก.พ. 64

13 จา้งติดต้ังระบบเรียกรถพยาบาล 99,600.00             99,600.00         เฉพาะเจาะจง บ.เฮงเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 99,600.00       บ.เฮงเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  99600 บาท 286 ลว. 4 ก.พ. 64

14 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,650.00               1,650.00           เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ทโอเอ 1,650.00         ร้านสมาร์ทโอเอ เสนอราคาต  าสุด  1650 บาท 287 ลว. 11 ก.พ. 64

15 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 3,300.00               3,300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทอง 3,300.00         ร้านแสงทอง เสนอราคาต  าสุด  3300 บาท 288 ลว. 11 ก.พ. 64

16 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 3,300.00               3,300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทอง 3,300.00         ร้านแสงทอง เสนอราคาต  าสุด  3300 บาท 289 ลว. 11 ก.พ. 64

17 ซ้ือวัสดุบริโภค 19,313.50             19,313.50         เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด 19,313.50       บ.แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  19313.5 บาท 292 ลว. 16 ก.พ. 64

18 จา้งผลิตวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 8,170.00               8,170.00           เฉพาะเจาะจง ร้านต้นโอ๊ค มีเดีย 8,170.00         ร้านต้นโอ๊ค มีเดีย เสนอราคาต  าสุด  8170 บาท 293 ลว. 16 ก.พ. 64

19 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 22,000.00             22,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ พี เมด เซอร์วิส จ ากัด 22,000.00       บ.เอส แอนด์ พี เมด เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  22000 บาท 294 ลว. 16 ก.พ. 64

20 ซ้ือวัสดุบริโภค 16,000.00             16,000.00         เฉพาะเจาะจง โรงสีข้าวแสวงทรัพย์ 16,000.00       โรงสีข้าวแสวงทรัพย์ เสนอราคาต  าสุด  16000 บาท 296 ลว. 17 ก.พ. 64

21 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 125.00                 125.00             เฉพาะเจาะจง ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน 125.00           ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน เสนอราคาต  าสุด  125 บาท 297 ลว. 17 ก.พ. 64

22 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 3,700.00               3,700.00           เฉพาะเจาะจง ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน 3,700.00         ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน เสนอราคาต  าสุด  3700 บาท 298 ลว. 17 ก.พ. 64

23 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 16,900.00             16,900.00         เฉพาะเจาะจง บ.จตุรโชคกรุ๊ป จ ากัด 16,900.00       บ.จตุรโชคกรุ๊ป จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  16900 บาท 299 ลว. 23 ก.พ. 64

24 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,825.00               2,825.00           เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 2,825.00         ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  2825 บาท 301 ลว. 22 ก.พ. 64

25 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 10,500.00             10,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 10,500.00       ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  10500 บาท 302 ลว. 23 ก.พ. 64

26 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 3,300.00               3,300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทอง 3,300.00         ร้านแสงทอง เสนอราคาต  าสุด  3300 บาท 303 ลว. 25 ก.พ. 64

27 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 200.00                 200.00             เฉพาะเจาะจง ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน 200.00           ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน เสนอราคาต  าสุด  200 บาท 304 ลว. 19 ก.พ. 64

28 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 350.00                 350.00             เฉพาะเจาะจง ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน 350.00           ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน เสนอราคาต  าสุด  350 บาท 305 ลว. 19 ก.พ. 64

29 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 560.00                 560.00             เฉพาะเจาะจง ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน 560.00           ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน เสนอราคาต  าสุด  560 บาท 306 ลว. 19 ก.พ. 64

30 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 940.00                 940.00             เฉพาะเจาะจง ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน 940.00           ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน เสนอราคาต  าสุด  940 บาท 307 ลว. 19 ก.พ. 64

31 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 8,700.00               8,700.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วงพวงวัสดุ 8,700.00         ร้านแก้วงพวงวัสดุ เสนอราคาต  าสุด  8700 บาท 308 ลว. 23 ก.พ. 64

32 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 14,360.00             14,360.00         เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วงพวงวัสดุ 14,360.00       ร้านแก้วงพวงวัสดุ เสนอราคาต  าสุด  14360 บาท 309 ลว. 24 ก.พ. 64

33 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 800.00                 800.00             เฉพาะเจาะจง ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน 800.00           ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน เสนอราคาต  าสุด  800 บาท 310 ลว. 24 ก.พ. 64

34 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 1,200.00               1,200.00           เฉพาะเจาะจง ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน 1,200.00         ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน เสนอราคาต  าสุด  1200 บาท 311 ลว. 24 ก.พ. 64

35 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 2,000.00               2,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน 2,000.00         ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน เสนอราคาต  าสุด  2000 บาท 312 ลว. 24 ก.พ. 64

36 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 80.00                   80.00               เฉพาะเจาะจง ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน 80.00             ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน เสนอราคาต  าสุด  80 บาท 313 ลว. 24 ก.พ. 64

37 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 106.00                 106.00             เฉพาะเจาะจง ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน 106.00           ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน เสนอราคาต  าสุด  106 บาท 314 ลว. 24 ก.พ. 64

38 ซ้ือวัสดุส านักงาน 220.00                 220.00             เฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ 220.00           ร้านชัยชนะ เสนอราคาต  าสุด  220 บาท 315 ลว. 25 ก.พ. 64

39 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,660.00               5,660.00           เฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ 5,660.00         ร้านชัยชนะ เสนอราคาต  าสุด  5660 บาท 316 ลว. 25 ก.พ. 64

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลกันทรารมย์ 

วันที ่28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

รายช่ือผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลกันทรารมย์ 

วันที ่28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

รายช่ือผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

40 ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 27,500.00             27,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเครื องเสียง 27,500.00       ร้านเครื องเสียง เสนอราคาต  าสุด  27500 บาท 317 ลว. 25 ก.พ. 64

41 จา้งผลิตวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 4,620.00               4,620.00           เฉพาะเจาะจง ร้านต้นโอ๊ค มีเดีย 4,620.00         ร้านต้นโอ๊ค มีเดีย เสนอราคาต  าสุด  4620 บาท 321 ลว. 25 ก.พ. 64

42 จา้งเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 18,000.00             18,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภัย เซฟต้ี แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 18,000.00       บ.รักษาความปลอดภัย เซฟต้ี แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  18000 บาท 324 ลว. 25 ก.พ. 64

43 จา้งเหมาขนย้ายขยะติดเช้ือไปเผาท าลาย 33,869.00             33,869.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี 33,869.00       หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี เสนอราคาต  าสุด  33869 บาท 375 ลว. 25 ก.พ. 64

44 ซ้ือวัสดุบริโภค 2,295.00               2,295.00           เฉพาะเจาะจง นางชมพู อ่อนโส 2,295.00         นางชมพู อ่อนโส เสนอราคาต  าสุด  2295 บาท 376 ลว. 25 ก.พ. 64

45 ซ้ือวัสดุบริโภค 240.00                 240.00             เฉพาะเจาะจง นางชมพู อ่อนโส 240.00           นางชมพู อ่อนโส เสนอราคาต  าสุด  240 บาท 377 ลว. 25 ก.พ. 64

46 ซ้ือวัสดุบริโภค 4,395.00               4,395.00           เฉพาะเจาะจง นางชมพู อ่อนโส 4,395.00         นางชมพู อ่อนโส เสนอราคาต  าสุด  4395 บาท 378 ลว. 25 ก.พ. 64

47 ซ้ือวัสดุบริโภค 315.00                 315.00             เฉพาะเจาะจง นางชมพู อ่อนโส 315.00           นางชมพู อ่อนโส เสนอราคาต  าสุด  315 บาท 379 ลว. 25 ก.พ. 64

48 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 64,310.00             64,310.00         เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 64,310.00       ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  64310 บาท 388 ลว. 25 ก.พ. 64

49 จา้งท าฟันปลอม 29,912.00             29,912.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 29,912.00       บ.เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  29912 บาท 390 ลว. 25 ก.พ. 64

50 จา้งท าฟันปลอม 17,109.30             17,109.30         เฉพาะเจาะจง บ.เด็นทาเนียร์ จ ากัด 17,109.30       บ.เด็นทาเนียร์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  17109.3 บาท 393 ลว. 25 ก.พ. 64

51 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 14,017.50             14,017.50         เฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 14,017.50       บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  14017.5 บาท Pha225 ลว. 15 ก.พ. 63

52 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 3,200.00               3,200.00           เฉพาะเจาะจง บ.ยูนิต้ี เด็นตัล จ ากัด 3,200.00         บ.ยูนิต้ี เด็นตัล จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  3200 บาท Den022 ลว. 28 ก.พ. 63

53 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 44,110.00             44,110.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 44,110.00       หจก.ภิญโญฟาร์มาซี เสนอราคาต  าสุด  44110 บาท Pha325 ลว. 2 ก.พ. 64

54 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 481,500.00           481,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 481,500.00      บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  481500 บาท Pha326 ลว. 2 ก.พ. 64

55 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 74,320.00             74,320.00         เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 74,320.00       บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  74320 บาท Pha327 ลว. 2 ก.พ. 64

56 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 16,705.00             16,705.00         เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 16,705.00       บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต  าสุด  16705 บาท Pha328 ลว. 5 ก.พ. 64

57 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 68,052.00             68,052.00         เฉพาะเจาะจง บ.แจก๊เจยีอุตสาหกรรม (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 68,052.00       บ.แจก๊เจยีอุตสาหกรรม (ไทย) จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต  าสุด  68052 บาท Pha329 ลว. 3 ก.พ. 64

58 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,225.60               2,225.60           เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 2,225.60         องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาต  าสุด  2225.6 บาท Pha22 ลว. 2 ก.พ. 64

59 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,676.80               6,676.80           เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 6,676.80         องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาต  าสุด  6676.8 บาท Pha23 ลว. 2 ก.พ. 64

60 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,676.80               6,676.80           เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 6,676.80         องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาต  าสุด  6676.8 บาท Pha24 ลว. 2 ก.พ. 64

61 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 12,840.00             12,840.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 12,840.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  12840 บาท Den027 ลว. 11 ก.พ. 64

62 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 6,880.00               6,880.00           เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น จ ากัด 6,880.00         บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  6880 บาท Den028 ลว. 11 ก.พ. 64

63 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 2,054.40               2,054.40           เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 2,054.40         บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  2054.4 บาท Den029 ลว. 11 ก.พ. 64

64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 6,200.00               6,200.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ที.ซี.เมดิคอล กรุ๊ป 6,200.00         หจก.ที.ซี.เมดิคอล กรุ๊ป เสนอราคาต  าสุด  6200 บาท Lab053 ลว. 2 ก.พ. 64

65 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 7,970.00               7,970.00           เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 7,970.00         บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  7970 บาท Lab054 ลว. 2 ก.พ. 64

66 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 790.00                 790.00             เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด 790.00           บ.เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  790 บาท Lab056 ลว. 3 ก.พ. 64

67 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 15,000.00             15,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ที.ซี.เมดิคอล กรุ๊ป 15,000.00       หจก.ที.ซี.เมดิคอล กรุ๊ป เสนอราคาต  าสุด  15000 บาท Lab057 ลว. 4 ก.พ. 64

68 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 29,660.40             29,660.40         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 29,660.40       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  29660.4 บาท Lab058 ลว. 4 ก.พ. 64

69 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 83,168.96             83,168.96         เฉพาะเจาะจง บ.เออีซี เฮลธ์แคร์ จ ากัด 83,168.96       บ.เออีซี เฮลธ์แคร์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  83168.96 บาท Lab059 ลว. 4 ก.พ. 64

70 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,000.00               6,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม จ ากัด 6,000.00         บ.โปลิฟาร์ม จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  6000 บาท Pha330 ลว. 5 ก.พ. 64

71 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 18,850.00             18,850.00         เฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟาร์ม จ ากัด 18,850.00       บ.โกลบอลฟาร์ม จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  18850 บาท Pha331 ลว. 5 ก.พ. 64

72 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,235.00             11,235.00         เฉพาะเจาะจง บ.ยูนีซัน จ ากัด 11,235.00       บ.ยูนีซัน จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  11235 บาท Pha332 ลว. 9 ก.พ. 64

73 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,300.00               1,300.00           เฉพาะเจาะจง สนง.คกก.อาหารและยากลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 1,300.00         สนง.คกก.อาหารและยากลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เสนอราคาต  าสุด  1300 บาท Pha333 ลว. 5 ก.พ. 64

74 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 37,000.00             37,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จ ากัด 37,000.00       บ.ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  37000 บาท Pha334 ลว. 5 ก.พ. 64

75 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 76,000.00             76,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ยูเมด้า จ ากัด 76,000.00       บ.ยูเมด้า จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  76000 บาท Pha335 ลว. 2 ก.พ. 64



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลกันทรารมย์ 

วันที ่28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

รายช่ือผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

76 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,500.00               6,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 6,500.00         บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  6500 บาท Pha336 ลว. 9 ก.พ. 64

77 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,120.00               3,120.00           เฉพาะเจาะจง บ.ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรี ส์ (1969) จ ากัด 3,120.00         บ.ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรี ส์ (1969) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  3120 บาท Pha337 ลว. 5 ก.พ. 64

78 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 36,112.50             36,112.50         เฉพาะเจาะจง บ.อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 36,112.50       บ.อาร์เอ็กซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  36112.5 บาท Pha338 ลว. 5 ก.พ. 64

79 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 16,965.00             16,965.00         เฉพาะเจาะจง บ.พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด 16,965.00       บ.พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  16965 บาท Pha339 ลว. 9 ก.พ. 64

80 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 42,600.00             42,600.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 42,600.00       บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  42600 บาท Pha340 ลว. 5 ก.พ. 64

81 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,000.00             11,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 11,000.00       บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต  าสุด  11000 บาท Pha341 ลว. 2 ก.พ. 64

82 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 21,180.00             21,180.00         เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 21,180.00       บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต  าสุด  21180 บาท Pha342 ลว. 2 ก.พ. 64

83 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 14,250.00             14,250.00         เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 14,250.00       บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  14250 บาท Pha343 ลว. 9 ก.พ. 64

84 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,000.00             12,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด 12,000.00       บ.ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  12000 บาท Pha344 ลว. 5 ก.พ. 64

85 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 39,500.00             39,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด 39,500.00       บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  39500 บาท Pha345 ลว. 9 ก.พ. 64

86 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 10,272.00             10,272.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 10,272.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  10272 บาท Pha346 ลว. 11 ก.พ. 64

87 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 66,554.00             66,554.00         เฉพาะเจาะจง บ.แจก๊เจยีอุตสาหกรรม (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 66,554.00       บ.แจก๊เจยีอุตสาหกรรม (ไทย) จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต  าสุด  66554 บาท Pha347 ลว. 11 ก.พ. 64

88 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 107,718.10           107,718.10       เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 107,718.10      บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  107718.1 บาท Pha348 ลว. 9 ก.พ. 64

89 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 67,500.00             67,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.อี.เมดิคอล 67,500.00       หจก.เอ็น.อี.เมดิคอล เสนอราคาต  าสุด  67500 บาท Pha349 ลว. 9 ก.พ. 64

90 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 67,500.00             67,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.อี.เมดิคอล 67,500.00       หจก.เอ็น.อี.เมดิคอล เสนอราคาต  าสุด  67500 บาท Pha350 ลว. 15 ก.พ. 64

91 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 67,500.00             67,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.อี.เมดิคอล 67,500.00       หจก.เอ็น.อี.เมดิคอล เสนอราคาต  าสุด  67500 บาท Pha351 ลว. 5 ก.พ. 64

92 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 10,500.00             10,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด 10,500.00       บ.ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  10500 บาท Pha353 ลว. 2 ก.พ. 64

93 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,500.00               1,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.ยูโทเปีย้น จ ากัด 1,500.00         บ.ยูโทเปีย้น จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  1500 บาท Pha354 ลว. 11 ก.พ. 64

94 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,500.00               6,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 6,500.00         บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  6500 บาท Pha355 ลว. 16 ก.พ. 64

95 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 143,500.00           143,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 143,500.00      บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต  าสุด  143500 บาท Pha356 ลว. 2 ก.พ. 64

96 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,500.00               1,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.บี.บี.แพทยภัณฑ์ จ ากัด 1,500.00         บ.บี.บี.แพทยภัณฑ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  1500 บาท Pha357 ลว. 11 ก.พ. 64

97 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 8,310.00               8,310.00           เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จ ากัด 8,310.00         บ.ไทยก๊อส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  8310 บาท Pha358 ลว. 11 ก.พ. 64

98 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 19,500.00             19,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด 19,500.00       บ.ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  19500 บาท Pha359 ลว. 11 ก.พ. 64

99 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 17,500.00             17,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด 17,500.00       บ.แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  17500 บาท Pha360 ลว. 2 ก.พ. 64

100 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 39,355.20             39,355.20         เฉพาะเจาะจง บ.พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด 39,355.20       บ.พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  39355.2 บาท Pha361 ลว. 11 ก.พ. 64

101 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,300.00               3,300.00           เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 3,300.00         บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต  าสุด  3300 บาท Pha362 ลว. 2 ก.พ. 64

102 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 68,890.00             68,890.00         เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 68,890.00       บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต  าสุด  68890 บาท Pha363 ลว. 11 ก.พ. 64

103 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,800.00             12,800.00         เฉพาะเจาะจง บ.ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จ ากัด 12,800.00       บ.ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  12800 บาท Pha364 ลว. 16 ก.พ. 64

104 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 96,000.00             96,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ซัน อินเตอร์แพค จ ากัด 96,000.00       บ.ซัน อินเตอร์แพค จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  96000 บาท Pha365 ลว. 2 ก.พ. 64

105 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 20,400.00             20,400.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด 20,400.00       บ.ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  20400 บาท Pha366 ลว. 19 ก.พ. 64

106 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 19,140.00             19,140.00         เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 19,140.00       หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต เสนอราคาต  าสุด  19140 บาท Pha367 ลว. 25 ก.พ. 64

107 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 25,200.00             25,200.00         เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 25,200.00       บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  25200 บาท Pha368 ลว. 11 ก.พ. 64

108 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 16,920.00             16,920.00         เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 16,920.00       บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  16920 บาท Pha369 ลว. 16 ก.พ. 64

109 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 20,475.00             20,475.00         เฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 20,475.00       บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  20475 บาท Pha370 ลว. 2 ก.พ. 64

110 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9,600.00               9,600.00           เฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด 9,600.00         บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  9600 บาท Pha371 ลว. 11 ก.พ. 64



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลกันทรารมย์ 

วันที ่28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

รายช่ือผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

111 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 66,000.00             66,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 66,000.00       บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต  าสุด  66000 บาท Pha372 ลว. 2 ก.พ. 64

112 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 16,250.00             16,250.00         เฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 16,250.00       บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  16250 บาท Pha373 ลว. 11 ก.พ. 64

113 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,480.00             12,480.00         เฉพาะเจาะจง บ.ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรี ส์ (1969) จ ากัด 12,480.00       บ.ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรี ส์ (1969) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  12480 บาท Pha374 ลว. 2 ก.พ. 64

114 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 45,000.00             45,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ จ ากัด 45,000.00       บ.ธงทองโอสถ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  45000 บาท Pha375 ลว. 16 ก.พ. 64

115 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 39,375.00             39,375.00         เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด 39,375.00       บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  39375 บาท Pha376 ลว. 11 ก.พ. 64

116 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,000.00               7,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 7,000.00         บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  7000 บาท Pha377 ลว. 16 ก.พ. 64

117 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 48,800.00             48,800.00         เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด 48,800.00       บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  48800 บาท Pha378 ลว. 2 ก.พ. 64

118 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 28,800.00             28,800.00         เฉพาะเจาะจง สนง.คกก.อาหารและยากลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 28,800.00       สนง.คกก.อาหารและยากลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เสนอราคาต  าสุด  28800 บาท Pha379 ลว. 16 ก.พ. 64

119 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 20,950.00             20,950.00         เฉพาะเจาะจง บ.พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด 20,950.00       บ.พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  20950 บาท Pha380 ลว. 11 ก.พ. 64

120 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 192,000.00           192,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 192,000.00      บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต  าสุด  192000 บาท Pha381 ลว. 2 ก.พ. 64

121 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,000.00             11,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 11,000.00       บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต  าสุด  11000 บาท Pha382 ลว. 11 ก.พ. 64

122 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 20,865.00             20,865.00         เฉพาะเจาะจง บ.แอโรแคร์ จ ากัด 20,865.00       บ.แอโรแคร์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  20865 บาท Pha383 ลว. 16 ก.พ. 64

123 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 10,200.00             10,200.00         เฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟาร์ม จ ากัด 10,200.00       บ.โกลบอลฟาร์ม จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  10200 บาท Pha384 ลว. 2 ก.พ. 64

124 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 29,500.00             29,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟาร์ม จ ากัด 29,500.00       บ.โกลบอลฟาร์ม จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  29500 บาท Pha385 ลว. 11 ก.พ. 64

125 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,360.00               6,360.00           เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 6,360.00         บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  6360 บาท Pha386 ลว. 2 ก.พ. 64

126 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 20,000.00             20,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ จ ากัด 20,000.00       บ.ธงทองโอสถ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  20000 บาท Pha387 ลว. 11 ก.พ. 64

127 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,850.00             11,850.00         เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด 11,850.00       บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  11850 บาท Pha388 ลว. 2 ก.พ. 64

128 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 20,000.00             20,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 20,000.00       บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  20000 บาท Pha389 ลว. 11 ก.พ. 64

129 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 31,690.00             31,690.00         เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 31,690.00       บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต  าสุด  31690 บาท Pha390 ลว. 16 ก.พ. 64

130 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,200.00               5,200.00           เฉพาะเจาะจง หสม.พรีเมด ฟาร์มา 5,200.00         หสม.พรีเมด ฟาร์มา เสนอราคาต  าสุด  5200 บาท Pha391 ลว. 11 ก.พ. 64

131 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 52,200.00             52,200.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ที.ซี.เมดิคอล กรุ๊ป 52,200.00       หจก.ที.ซี.เมดิคอล กรุ๊ป เสนอราคาต  าสุด  52200 บาท Lab060 ลว. 18 ก.พ. 64

132 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 38,300.00             38,300.00         เฉพาะเจาะจง บ.กุลนร เมดดิคอล เซอร์วิส จ ากัด 38,300.00       บ.กุลนร เมดดิคอล เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  38300 บาท Lab061 ลว. 18 ก.พ. 64

133 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 18,900.00             18,900.00         เฉพาะเจาะจง บ.กุลนร เมดดิคอล เซอร์วิส จ ากัด 18,900.00       บ.กุลนร เมดดิคอล เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  18900 บาท Lab062 ลว. 18 ก.พ. 64

134 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 18,400.00             18,400.00         เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 18,400.00       บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  18400 บาท Lab064 ลว. 19 ก.พ. 64

135 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 98,800.00             98,800.00         เฉพาะเจาะจง บ.ท้อปซายน์เมด จ ากัด 98,800.00       บ.ท้อปซายน์เมด จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  98800 บาท Lab067 ลว. 19 ก.พ. 64

136 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 73,300.00             73,300.00         เฉพาะเจาะจง บ.กุลนร เมดดิคอล เซอร์วิส จ ากัด 73,300.00       บ.กุลนร เมดดิคอล เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  73300 บาท Lab068 ลว. 19 ก.พ. 64

137 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 43,300.00             43,300.00         เฉพาะเจาะจง บ.กุลนร เมดดิคอล เซอร์วิส จ ากัด 43,300.00       บ.กุลนร เมดดิคอล เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  43300 บาท Lab069 ลว. 22 ก.พ. 64

138 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 4,950.00               4,950.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ที.ซี.เมดิคอล กรุ๊ป 4,950.00         หจก.ที.ซี.เมดิคอล กรุ๊ป เสนอราคาต  าสุด  4950 บาท Lab072 ลว. 23 ก.พ. 64

139 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 12,270.00             12,270.00         เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 12,270.00       บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  12270 บาท Lab075 ลว. 24 ก.พ. 64

140 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ 12,360.00             12,360.00         เฉพาะเจาะจง บ.อุบล เวลเนส เซ็นเตอร์ จ ากัด 12,360.00       บ.อุบล เวลเนส เซ็นเตอร์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  12360 บาท Lab081 ลว. 4 ก.พ. 64

141 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 24,200.00             24,200.00         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 24,200.00       องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาต  าสุด  24200 บาท Pha25 ลว. 2 ก.พ. 64

142 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 17,500.00             17,500.00         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 17,500.00       องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาต  าสุด  17500 บาท Pha26 ลว. 2 ก.พ. 64

143 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 22,470.00             22,470.00         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 22,470.00       องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาต  าสุด  22470 บาท Pha27 ลว. 2 ก.พ. 64

144 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 39,880.00             39,880.00         เฉพาะเจาะจง หจก.กรีน เอ็ม ดี 39,880.00       หจก.กรีน เอ็ม ดี เสนอราคาต  าสุด  39880 บาท Pha398 ลว. 19 ก.พ. 64

145 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,790.00               5,790.00           เฉพาะเจาะจง บ.ไทปันซัมมิท จ ากัด 5,790.00         บ.ไทปันซัมมิท จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  5790 บาท Pha399 ลว. 19 ก.พ. 64



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลกันทรารมย์ 

วันที ่28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

รายช่ือผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

146 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 92,500.00             92,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.อี.เมดิคอล 92,500.00       หจก.เอ็น.อี.เมดิคอล เสนอราคาต  าสุด  92500 บาท Pha400 ลว. 25 ก.พ. 64

147 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 15,640.00             15,640.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 15,640.00       บ.เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  15640 บาท Pha401 ลว. 25 ก.พ. 64

148 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 90,738.14             90,738.14         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 90,738.14       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  90738.14 บาท Pha409 ลว. 25 ก.พ. 64

149 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 8,000.00               8,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอคอททอน จ ากัด 8,000.00         บ.ไบโอคอททอน จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  8000 บาท Pha415 ลว. 19 ก.พ. 64

150 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,120.00               1,120.00           เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซ๊.พ.ีจ ากัด 1,120.00         บ.เอฟ.ซ๊.พ.ีจ ากัด เสนอราคาต  าสุด  1120 บาท Pha417 ลว. 19 ก.พ. 64

151 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 16,000.00             16,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอคอททอน จ ากัด 16,000.00       บ.ไบโอคอททอน จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  16000 บาท Pha439 ลว. 25 ก.พ. 64

152 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ 11,830.00             11,830.00         เฉพาะเจาะจง บ.อุบล เวลเนส เซ็นเตอร์ จ ากัด 11,830.00       บ.อุบล เวลเนส เซ็นเตอร์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  11830 บาท Lab098 ลว. 25 ก.พ. 64

153 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 27,200.00             27,200.00         เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย 27,200.00       ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย เสนอราคาต  าสุด  27200 บาท Lab099 ลว. 25 ก.พ. 64

154 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ 66,730.00             66,730.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ท็อป แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ 66,730.00       หจก.ท็อป แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ เสนอราคาต  าสุด  66730 บาท Lab100 ลว. 25 ก.พ. 64

155 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 16,000.00             16,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอคอททอน จ ากัด 16,000.00       บ.ไบโอคอททอน จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  16000 บาท Pha452 ลว. 25 ก.พ. 64

156 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 930.00                 930.00             เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย 930.00           ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย เสนอราคาต  าสุด  930 บาท Lab121 ลว. 25 ก.พ. 64

รวม 4,263,346.20



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 90,300.00             90,300.00         เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด 90,300.00       บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  90300 บาท 290 ลว. 16 มี.ค. 64

2 จา้งซ่อมเครื องปรับอากาศ 2,400.00               2,400.00           เฉพาะเจาะจง บ.เฮงเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 2,400.00         บ.เฮงเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  2400 บาท 325 ลว. 2 มี.ค. 64

3 ซ้ือวัสดุยานพาหนะ 9,800.00               9,800.00           เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 9,800.00         ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  9800 บาท 326 ลว. 2 มี.ค. 64

4 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 70,000.00             70,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 70,000.00       หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต เสนอราคาต  าสุด  70000 บาท 327 ลว. 2 มี.ค. 64

5 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,230.00               2,230.00           เฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ 2,230.00         ร้านชัยชนะ เสนอราคาต  าสุด  2230 บาท 328 ลว. 2 มี.ค. 64

6 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,000.00               2,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านสมภพไฮดรอลิค 2,000.00         ร้านสมภพไฮดรอลิค เสนอราคาต  าสุด  2000 บาท 329 ลว. 2 มี.ค. 64

7 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 3,300.00               3,300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทอง 3,300.00         ร้านแสงทอง เสนอราคาต  าสุด  3300 บาท 330 ลว. 5 มี.ค. 64

8 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 7,600.00               7,600.00           เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด 7,600.00         บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  7600 บาท 331 ลว. 3 มี.ค. 64

9 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 54,700.00             54,700.00         เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด 54,700.00       บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  54700 บาท 332 ลว. 3 มี.ค. 64

10 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 62,300.00             62,300.00         เฉพาะเจาะจง บ.อุบลมุกดา ซัพพลายส์ จ ากัด 62,300.00       บ.อุบลมุกดา ซัพพลายส์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  62300 บาท 333 ลว. 4 มี.ค. 64

11 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,500.00               1,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด 1,500.00         บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  1500 บาท 334 ลว. 5 มี.ค. 64

12 ซ้ือวัสดุส านักงาน 500.00                 500.00             เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 500.00           ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  500 บาท 335 ลว. 5 มี.ค. 64

13 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 11,000.00             11,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ทโอเอ 11,000.00       ร้านสมาร์ทโอเอ เสนอราคาต  าสุด  11000 บาท 336 ลว. 9 มี.ค. 64

14 ซ้ือวัสดุส านักงาน 59,890.00             59,890.00         เฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ 59,890.00       ร้านชัยชนะ เสนอราคาต  าสุด  59890 บาท 337 ลว. 9 มี.ค. 64

15 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 3,300.00               3,300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทอง 3,300.00         ร้านแสงทอง เสนอราคาต  าสุด  3300 บาท 338 ลว. 10 มี.ค. 64

16 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,400.00             10,400.00         เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด 10,400.00       บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  10400 บาท 339 ลว. 10 มี.ค. 64

17 จา้งผลิตวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,600.00               1,600.00           เฉพาะเจาะจง ร้านต้นโอ๊ค มีเดีย 1,600.00         ร้านต้นโอ๊ค มีเดีย เสนอราคาต  าสุด  1600 บาท 340 ลว. 11 มี.ค. 64

18 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 28,800.00             28,800.00         เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด 28,800.00       บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  28800 บาท 341 ลว. 11 มี.ค. 64

19 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 760.00                 760.00             เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 760.00           ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  760 บาท 342 ลว. 12 มี.ค. 64

20 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7,960.00               7,960.00           เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 7,960.00         ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  7960 บาท 343 ลว. 12 มี.ค. 64

21 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,200.00               1,200.00           เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 1,200.00         ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  1200 บาท 344 ลว. 12 มี.ค. 64

22 จา้งซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 5,500.00               5,500.00           เฉพาะเจาะจง โรงกลึง ส.พูนทวี 5,500.00         โรงกลึง ส.พูนทวี เสนอราคาต  าสุด  5500 บาท 345 ลว. 16 มี.ค. 64

23 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 13,250.00             13,250.00         เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด 13,250.00       บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  13250 บาท 347 ลว. 16 มี.ค. 64

24 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,050.00               4,050.00           เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด 4,050.00         บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  4050 บาท 348 ลว. 16 มี.ค. 64

25 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,900.00               1,900.00           เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด 1,900.00         บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  1900 บาท 349 ลว. 16 มี.ค. 64

26 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,400.00               2,400.00           เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด 2,400.00         บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  2400 บาท 350 ลว. 16 มี.ค. 64

27 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 185.00                 185.00             เฉพาะเจาะจง ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน 185.00           ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน เสนอราคาต  าสุด  185 บาท 351 ลว. 16 มี.ค. 64

28 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 500.00                 500.00             เฉพาะเจาะจง ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน 500.00           ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน เสนอราคาต  าสุด  500 บาท 352 ลว. 16 มี.ค. 64

29 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 50.00                   50.00               เฉพาะเจาะจง ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน 50.00             ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน เสนอราคาต  าสุด  50 บาท 353 ลว. 16 มี.ค. 64

30 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 41,250.00             41,250.00         เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด 41,250.00       บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  41250 บาท 354 ลว. 17 มี.ค. 64

31 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 3,070.00               3,070.00           เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 3,070.00         ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  3070 บาท 355 ลว. 17 มี.ค. 64

32 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 25,800.00             25,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 25,800.00       ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  25800 บาท 356 ลว. 17 มี.ค. 64

33 จา้งซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้า 51,864.51             51,864.51         เฉพาะเจาะจง บ.น าวิวัฒน์การช่าง (1922) จ ากัด 51,864.51       บ.น าวิวัฒน์การช่าง (1922) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  51864.51 บาท 357 ลว. 17 มี.ค. 64

34 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 570.00                 570.00             เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 570.00           ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  570 บาท 358 ลว. 18 มี.ค. 64

35 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,400.00               4,400.00           เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 4,400.00         ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  4400 บาท 359 ลว. 19 มี.ค. 64

36 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 17,500.00             17,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.นันท์นภัส ซัพพลาย (2017) 17,500.00       หจก.นันท์นภัส ซัพพลาย (2017) เสนอราคาต  าสุด  17500 บาท 360 ลว. 19 มี.ค. 64

37 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 9,100.00               9,100.00           เฉพาะเจาะจง บ.โปรเวนชั น ทีม (2020) จ ากัด 9,100.00         บ.โปรเวนชั น ทีม (2020) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  9100 บาท 361 ลว. 16 มี.ค. 64

38 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,280.00               4,280.00           เฉพาะเจาะจง บ.โปรเวนชั น ทีม (2020) จ ากัด 4,280.00         บ.โปรเวนชั น ทีม (2020) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  4280 บาท 362 ลว. 16 มี.ค. 64

39 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,950.00               4,950.00           เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด 4,950.00         บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  4950 บาท 363 ลว. 19 มี.ค. 64

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลกันทรารมย์ 

วันที ่31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

รายช่ือผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลกันทรารมย์ 

วันที ่31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

รายช่ือผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

40 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5,440.00               5,440.00           เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 5,440.00         ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  5440 บาท 364 ลว. 24 มี.ค. 64

41 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 18,725.00             18,725.00         เฉพาะเจาะจง ร้านวีระพานิช 18,725.00       ร้านวีระพานิช เสนอราคาต  าสุด  18725 บาท 365 ลว. 24 มี.ค. 64

42 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 3,300.00               3,300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทอง 3,300.00         ร้านแสงทอง เสนอราคาต  าสุด  3300 บาท 366 ลว. 25 มี.ค. 64

43 จา้งซ่อมบ ารุงยานพาหนะ นข 1584 ศรีสะเกษ 1,463.76               1,463.76           เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าศรีสะเกษ (1993) ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด 1,463.76         บ.โตโยต้าศรีสะเกษ (1993) ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  1463.76 บาท 367 ลว. 30 มี.ค. 64

44 จา้งซ่อมบ ารุงยานพาหนะ นข 351 ศรีสะเกษ 12,000.00             12,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวบริการ ออโต้แคร์ แอนด์ไทร์ 12,000.00       หจก.ดาวบริการ ออโต้แคร์ แอนด์ไทร์ เสนอราคาต  าสุด  12000 บาท 368 ลว. 30 มี.ค. 64

45 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,859.00               2,859.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วงพวงวัสดุ 2,859.00         ร้านแก้วงพวงวัสดุ เสนอราคาต  าสุด  2859 บาท 370 ลว. 3 มี.ค. 64

46 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,518.00               1,518.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วงพวงวัสดุ 1,518.00         ร้านแก้วงพวงวัสดุ เสนอราคาต  าสุด  1518 บาท 371 ลว. 10 มี.ค. 64

47 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 3,302.00               3,302.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วงพวงวัสดุ 3,302.00         ร้านแก้วงพวงวัสดุ เสนอราคาต  าสุด  3302 บาท 372 ลว. 12 มี.ค. 64

48 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,135.00               1,135.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วงพวงวัสดุ 1,135.00         ร้านแก้วงพวงวัสดุ เสนอราคาต  าสุด  1135 บาท 373 ลว. 24 มี.ค. 64

49 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 8,382.00               8,382.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วงพวงวัสดุ 8,382.00         ร้านแก้วงพวงวัสดุ เสนอราคาต  าสุด  8382 บาท 374 ลว. 30 มี.ค. 64

50 ซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร 31,000.00             31,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 31,000.00       ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  31000 บาท 380 ลว. 12 มี.ค. 64

51 จา้งซ่อมบ ารุงยานพาหนะ กฉ 9388 ศรีสะเกษ 12,000.00             12,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวบริการ ออโต้แคร์ แอนด์ไทร์ 12,000.00       หจก.ดาวบริการ ออโต้แคร์ แอนด์ไทร์ เสนอราคาต  าสุด  12000 บาท 381 ลว. 15 มี.ค. 64

52 จา้งซ่อมเครื องปรับอากาศ 12,200.00             12,200.00         เฉพาะเจาะจง บ.เฮงเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 12,200.00       บ.เฮงเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  12200 บาท 382 ลว. 25 มี.ค. 64

53 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,640.00               3,640.00           เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 3,640.00         ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  3640 บาท 383 ลว. 30 มี.ค. 64

54 จา้งซ่อมบ ารุงยานพาหนะ นข 1469 ศก 23,647.00             23,647.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอู่น้อยการช่าง 23,647.00       ร้านอู่น้อยการช่าง เสนอราคาต  าสุด  23647 บาท 384 ลว. 30 มี.ค. 64

55 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10,000.00             10,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสุเทพ 10,000.00       ร้านสุเทพ เสนอราคาต  าสุด  10000 บาท 385 ลว. 30 มี.ค. 64

56 จา้งซ่อมยูนิตทันตกรรม 14,643.00             14,643.00         เฉพาะเจาะจง บ.ทันตสยาม จ ากัด 14,643.00       บ.ทันตสยาม จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  14643 บาท 386 ลว. 30 มี.ค. 64

57 จา้งเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 18,000.00             18,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภัย เซฟต้ี แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 18,000.00       บ.รักษาความปลอดภัย เซฟต้ี แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  18000 บาท 389 ลว. 31 มี.ค. 64

58 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 57,220.00             57,220.00         เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 57,220.00       ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  57220 บาท 391 ลว. 31 มี.ค. 64

59 จา้งซ่อมบ ารุงยานพาหนะ นข 1469 ศก 3,500.00               3,500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านชนภพ แอร์ 3,500.00         ร้านชนภพ แอร์ เสนอราคาต  าสุด  3500 บาท 392 ลว. 22 มี.ค. 64

60 จา้งเหมาบริการขนย้ายขยะติดเช้ือไปเผาท าลาย 32,967.00             32,967.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี 32,967.00       หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี เสนอราคาต  าสุด  32967 บาท 395 ลว. 31 มี.ค. 64

61 จา้งท าฟันปลอม 11,353.00             11,353.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 11,353.00       บ.เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  11353 บาท 396 ลว. 31 มี.ค. 64

62 ซ้ือวัสดุบริโภค 4,395.00               4,395.00           เฉพาะเจาะจง นางชมพู อ่อนโส 4,395.00         นางชมพู อ่อนโส เสนอราคาต  าสุด  4395 บาท 493 ลว. 31 มี.ค. 64

63 ซ้ือวัสดุบริโภค 2,355.00               2,355.00           เฉพาะเจาะจง นางชมพู อ่อนโส 2,355.00         นางชมพู อ่อนโส เสนอราคาต  าสุด  2355 บาท 494 ลว. 31 มี.ค. 64

64 ซ้ือวัสดุบริโภค 195.00                 195.00             เฉพาะเจาะจง นางชมพู อ่อนโส 195.00           นางชมพู อ่อนโส เสนอราคาต  าสุด  195 บาท 495 ลว. 31 มี.ค. 64

65 ซ้ือวัสดุบริโภค 150.00                 150.00             เฉพาะเจาะจง นางชมพู อ่อนโส 150.00           นางชมพู อ่อนโส เสนอราคาต  าสุด  150 บาท 496 ลว. 31 มี.ค. 64

66 จา้งท าฟันปลอม 2,471.70               2,471.70           เฉพาะเจาะจง บ.เด็นทาเนียร์ จ ากัด 2,471.70         บ.เด็นทาเนียร์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  2471.7 บาท 527 ลว. 31 มี.ค. 64

67 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 5,992.00               5,992.00           เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 5,992.00         บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  5992 บาท Den030 ลว. 1 มี.ค. 64

68 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 1,027.20               1,027.20           เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 1,027.20         บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  1027.2 บาท Den031 ลว. 1 มี.ค. 64

69 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 4,708.00               4,708.00           เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 4,708.00         บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  4708 บาท Den032 ลว. 2 มี.ค. 64

70 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 4,350.00               4,350.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เซี ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ 4,350.00         หจก.เซี ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ เสนอราคาต  าสุด  4350 บาท Den033 ลว. 2 มี.ค. 64

71 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 9,750.00               9,750.00           เฉพาะเจาะจง หจก.บีแอนด์บี ซัพพลาย 2020 9,750.00         หจก.บีแอนด์บี ซัพพลาย 2020 เสนอราคาต  าสุด  9750 บาท Lab077 ลว. 2 มี.ค. 64

72 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 37,450.00             37,450.00         เฉพาะเจาะจง บ.เมด-วัน จ ากัด 37,450.00       บ.เมด-วัน จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  37450 บาท Lab078 ลว. 2 มี.ค. 64

73 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 6,420.00               6,420.00           เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 6,420.00         บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  6420 บาท Lab079 ลว. 2 มี.ค. 64

74 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 93,565.08             93,565.08         เฉพาะเจาะจง บ.เออีซี เฮลธ์แคร์ จ ากัด 93,565.08       บ.เออีซี เฮลธ์แคร์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  93565.08 บาท Lab080 ลว. 2 มี.ค. 64

75 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 48,300.00             48,300.00         เฉพาะเจาะจง บ.กุลนร เมดดิคอล เซอร์วิส จ ากัด 48,300.00       บ.กุลนร เมดดิคอล เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  48300 บาท Lab082 ลว. 4 มี.ค. 64

76 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 84,610.00             84,610.00         เฉพาะเจาะจง บ.กุลนร เมดดิคอล เซอร์วิส จ ากัด 84,610.00       บ.กุลนร เมดดิคอล เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  84610 บาท Lab083 ลว. 4 มี.ค. 64

77 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 28,000.00             28,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซ์แล็บ จ ากัด 28,000.00       บ.เอ็กซ์แล็บ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  28000 บาท Lab084 ลว. 4 มี.ค. 64
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78 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 36,550.00             36,550.00         เฉพาะเจาะจง บ.กุลนร เมดดิคอล เซอร์วิส จ ากัด 36,550.00       บ.กุลนร เมดดิคอล เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  36550 บาท Lab085 ลว. 8 มี.ค. 64

79 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 3,650.00               3,650.00           เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด 3,650.00         บ.เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  3650 บาท Lab086 ลว. 8 มี.ค. 64

80 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 32,510.00             32,510.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ที.ซี.เมดิคอล กรุ๊ป 32,510.00       หจก.ที.ซี.เมดิคอล กรุ๊ป เสนอราคาต  าสุด  32510 บาท Lab087 ลว. 8 มี.ค. 64

81 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 39,002.00             39,002.00         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 39,002.00       องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาต  าสุด  39002 บาท Pha28 ลว. 2 มี.ค. 64

82 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,342.00             11,342.00         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 11,342.00       องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาต  าสุด  11342 บาท Pha29 ลว. 2 มี.ค. 64

83 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,000.00               8,000.00           เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 8,000.00         องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาต  าสุด  8000 บาท Pha30 ลว. 2 มี.ค. 64

84 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 1,340.00               1,340.00           เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น จ ากัด 1,340.00         บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  1340 บาท Den034 ลว. 2 มี.ค. 64

85 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 55,400.00             55,400.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด 55,400.00       บ.ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  55400 บาท Pha392 ลว. 2 มี.ค. 64

86 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 58,750.00             58,750.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด 58,750.00       บ.ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  58750 บาท Pha393 ลว. 4 มี.ค. 64

87 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 62,280.00             62,280.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 62,280.00       หจก.ภิญโญฟาร์มาซี เสนอราคาต  าสุด  62280 บาท Pha394 ลว. 2 มี.ค. 64

88 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 400,000.00           400,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ลีดเดอร์พลัส เมดดิคอล จ ากัด 400,000.00      บ.ลีดเดอร์พลัส เมดดิคอล จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  400000 บาท Pha395 ลว. 9 มี.ค. 64

89 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 17,700.00             17,700.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 17,700.00       บ.เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  17700 บาท Pha396 ลว. 4 มี.ค. 64

90 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 17,440.00             17,440.00         เฉพาะเจาะจง บ.เบทเทอร์แพ็คพลัส จ ากัด 17,440.00       บ.เบทเทอร์แพ็คพลัส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  17440 บาท Pha397 ลว. 2 มี.ค. 64

91 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,900.00               2,900.00           เฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟาร์ม จ ากัด 2,900.00         บ.โกลบอลฟาร์ม จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  2900 บาท Pha402 ลว. 2 มี.ค. 64

92 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,040.00             11,040.00         เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 11,040.00       บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  11040 บาท Pha403 ลว. 4 มี.ค. 64

93 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,500.00               3,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรี ส์ (1969) จ ากัด 3,500.00         บ.ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรี ส์ (1969) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  3500 บาท Pha404 ลว. 2 มี.ค. 64

94 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,300.00               3,300.00           เฉพาะเจาะจง บ.ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรี ส์ (1969) จ ากัด 3,300.00         บ.ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรี ส์ (1969) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  3300 บาท Pha405 ลว. 4 มี.ค. 64

95 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 57,750.00             57,750.00         เฉพาะเจาะจง บ.ยูเมด้า จ ากัด 57,750.00       บ.ยูเมด้า จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  57750 บาท Pha406 ลว. 9 มี.ค. 64

96 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 18,000.00             18,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 18,000.00       บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  18000 บาท Pha407 ลว. 4 มี.ค. 64

97 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 25,884.00             25,884.00         เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 25,884.00       หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต เสนอราคาต  าสุด  25884 บาท Pha408 ลว. 5 มี.ค. 64

98 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,785.00               5,785.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ประสานเภสัช 5,785.00         หจก.ประสานเภสัช เสนอราคาต  าสุด  5785 บาท Pha410 ลว. 9 มี.ค. 64

99 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 120,000.00           120,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 120,000.00      บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต  าสุด  120000 บาท Pha411 ลว. 2 มี.ค. 64

100 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 230,000.00           230,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด 230,000.00      บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  230000 บาท Pha412 ลว. 9 มี.ค. 64

101 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 75,000.00             75,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ซัน อินเตอร์แพค จ ากัด 75,000.00       บ.ซัน อินเตอร์แพค จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  75000 บาท Pha413 ลว. 4 มี.ค. 64

102 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 36,000.00             36,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ จ ากัด 36,000.00       บ.ธงทองโอสถ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  36000 บาท Pha414 ลว. 2 มี.ค. 64

103 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 298,530.00           298,530.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 298,530.00      บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  298530 บาท Pha416 ลว. 9 มี.ค. 64

104 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 36,000.00             36,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 36,000.00       บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  36000 บาท Pha418 ลว. 9 มี.ค. 64

105 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 44,910.00             44,910.00         เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 44,910.00       บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต  าสุด  44910 บาท Pha419 ลว. 4 มี.ค. 64

106 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 16,950.00             16,950.00         เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 16,950.00       บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต  าสุด  16950 บาท Pha420 ลว. 2 มี.ค. 64

107 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,000.00             12,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 12,000.00       บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต  าสุด  12000 บาท Pha421 ลว. 4 มี.ค. 64

108 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,775.00               5,775.00           เฉพาะเจาะจง บ.ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากัด 5,775.00         บ.ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  5775 บาท Pha422 ลว. 9 มี.ค. 64

109 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,850.00               5,850.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 5,850.00         หจก.ภิญโญฟาร์มาซี เสนอราคาต  าสุด  5850 บาท Pha423 ลว. 2 มี.ค. 64

110 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 94,500.00             94,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด 94,500.00       บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  94500 บาท Pha424 ลว. 2 มี.ค. 64

111 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,700.00             12,700.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 12,700.00       หจก.ภิญโญฟาร์มาซี เสนอราคาต  าสุด  12700 บาท Pha425 ลว. 4 มี.ค. 64

112 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,700.00               5,700.00           เฉพาะเจาะจง บ.อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 5,700.00         บ.อาร์เอ็กซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  5700 บาท Pha426 ลว. 2 มี.ค. 64



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลกันทรารมย์ 

วันที ่31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

รายช่ือผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

113 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,000.00             11,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด 11,000.00       บ.ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  11000 บาท Pha427 ลว. 9 มี.ค. 64

114 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 66,000.00             66,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด 66,000.00       บ.ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  66000 บาท Pha428 ลว. 2 มี.ค. 64

115 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,145.00               3,145.00           เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 3,145.00         บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  3145 บาท Pha429 ลว. 5 มี.ค. 64

116 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 32,000.00             32,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.เมดไลน์ จ ากัด 32,000.00       บ.เมดไลน์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  32000 บาท Pha430 ลว. 2 มี.ค. 64

117 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,500.00               5,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด 5,500.00         บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  5500 บาท Pha431 ลว. 4 มี.ค. 64

118 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 630.00                 630.00             เฉพาะเจาะจง สนง.คกก.อาหารและยากลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 630.00           สนง.คกก.อาหารและยากลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เสนอราคาต  าสุด  630 บาท Pha432 ลว. 9 มี.ค. 64

119 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,140.00               2,140.00           เฉพาะเจาะจง บ.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี  (อ านวยเภสัช) จ ากัด 2,140.00         บ.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี  (อ านวยเภสัช) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  2140 บาท Pha433 ลว. 4 มี.ค. 64

120 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,155.00               4,155.00           เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีดี.แอล 4,155.00         หจก.พ.ีดี.แอล เสนอราคาต  าสุด  4155 บาท Pha434 ลว. 2 มี.ค. 64

121 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,992.00               5,992.00           เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด 5,992.00         บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  5992 บาท Pha435 ลว. 4 มี.ค. 64

122 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 30,800.00             30,800.00         เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 30,800.00       บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต  าสุด  30800 บาท Pha436 ลว. 2 มี.ค. 64

123 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,000.00             11,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 11,000.00       บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต  าสุด  11000 บาท Pha437 ลว. 4 มี.ค. 64

124 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 32,400.00             32,400.00         เฉพาะเจาะจง บ.คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 32,400.00       บ.คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  32400 บาท Pha438 ลว. 9 มี.ค. 64

125 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,750.00               8,750.00           เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 8,750.00         บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  8750 บาท Pha440 ลว. 2 มี.ค. 64

126 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 29,750.00             29,750.00         เฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟาร์ม จ ากัด 29,750.00       บ.โกลบอลฟาร์ม จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  29750 บาท Pha441 ลว. 4 มี.ค. 64

127 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 48,000.00             48,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ซัน อินเตอร์แพค จ ากัด 48,000.00       บ.ซัน อินเตอร์แพค จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  48000 บาท Pha442 ลว. 2 มี.ค. 64

128 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 49,000.00             49,000.00         เฉพาะเจาะจง สนง.คกก.อาหารและยากลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 49,000.00       สนง.คกก.อาหารและยากลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เสนอราคาต  าสุด  49000 บาท Pha443 ลว. 9 มี.ค. 64

129 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 52,000.00             52,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ท้อปซายน์เมด จ ากัด 52,000.00       บ.ท้อปซายน์เมด จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  52000 บาท Lab088 ลว. 12 มี.ค. 64

130 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 64,735.00             64,735.00         เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 64,735.00       บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  64735 บาท Lab090 ลว. 12 มี.ค. 64

131 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 12,000.00             12,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ที.ซี.เมดิคอล กรุ๊ป 12,000.00       หจก.ที.ซี.เมดิคอล กรุ๊ป เสนอราคาต  าสุด  12000 บาท Lab091 ลว. 26 มี.ค. 64

132 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 58,300.00             58,300.00         เฉพาะเจาะจง บ.กุลนร เมดดิคอล เซอร์วิส จ ากัด 58,300.00       บ.กุลนร เมดดิคอล เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  58300 บาท Lab092 ลว. 26 มี.ค. 64

133 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 69,200.00             69,200.00         เฉพาะเจาะจง บ.กุลนร เมดดิคอล เซอร์วิส จ ากัด 69,200.00       บ.กุลนร เมดดิคอล เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  69200 บาท Lab093 ลว. 26 มี.ค. 64

134 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 15,400.00             15,400.00         เฉพาะเจาะจง บ.กุลนร เมดดิคอล เซอร์วิส จ ากัด 15,400.00       บ.กุลนร เมดดิคอล เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  15400 บาท Lab094 ลว. 30 มี.ค. 64

135 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 10,272.00             10,272.00         เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 10,272.00       บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  10272 บาท Lab095 ลว. 31 มี.ค. 64

136 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 5,100.00               5,100.00           เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 5,100.00         บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  5100 บาท Lab096 ลว. 31 มี.ค. 64

137 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 64,200.00             64,200.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 64,200.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  64200 บาท Pha444 ลว. 5 มี.ค. 64

138 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ 24,600.00             24,600.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ท็อป แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ 24,600.00       หจก.ท็อป แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ เสนอราคาต  าสุด  24600 บาท Lab125 ลว. 31 มี.ค. 64

139 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ 16,950.00             16,950.00         เฉพาะเจาะจง บ.อุบล เวลเนส เซ็นเตอร์ จ ากัด 16,950.00       บ.อุบล เวลเนส เซ็นเตอร์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  16950 บาท Lab126 ลว. 31 มี.ค. 64

140 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 15,720.00             15,720.00         เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย 15,720.00       ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย เสนอราคาต  าสุด  15720 บาท Lab129 ลว. 31 มี.ค. 64

รวม 3,858,970.25



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 69,300.00             69,300.00         เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด 69,300.00       บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  69300 บาท 236 ลว. 8 เม.ย. 64

2 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 10,489.00             10,489.00         เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วงพวงวัสดุ 10,489.00       ร้านแก้วงพวงวัสดุ เสนอราคาต  าสุด  10489 บาท 397 ลว. 2 เม.ย. 64

3 จา้งซ่อมเครื องปรับอากาศ 4,000.00               4,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.เฮงเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 4,000.00         บ.เฮงเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  4000 บาท 398 ลว. 2 เม.ย. 64

4 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 21,500.00             21,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสะเกษการพิมพ์ 21,500.00       ร้านศรีสะเกษการพิมพ์ เสนอราคาต  าสุด  21500 บาท 399 ลว. 2 เม.ย. 64

5 ซ้ือวัสดุยานพาหนะ 2,800.00               2,800.00           เฉพาะเจาะจง ร้านวุฒิชัยไดนาโม 2,800.00         ร้านวุฒิชัยไดนาโม เสนอราคาต  าสุด  2800 บาท 400 ลว. 5 เม.ย. 64

6 ซ้ือวัสดุบริโภค 16,000.00             16,000.00         เฉพาะเจาะจง โรงสีข้าวแสวงทรัพย์ 16,000.00       โรงสีข้าวแสวงทรัพย์ เสนอราคาต  าสุด  16000 บาท 401 ลว. 8 เม.ย. 64

7 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,850.00               2,850.00           เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด 2,850.00         บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  2850 บาท 402 ลว. 8 เม.ย. 64

8 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 3,300.00               3,300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทอง 3,300.00         ร้านแสงทอง เสนอราคาต  าสุด  3300 บาท 403 ลว. 9 เม.ย. 64

9 จา้งซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 29,293.00             29,293.00         เฉพาะเจาะจง บ.ทันตสยาม จ ากัด 29,293.00       บ.ทันตสยาม จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  29293 บาท 404 ลว. 9 เม.ย. 64

10 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,900.00               2,900.00           เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 2,900.00         ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  2900 บาท 405 ลว. 9 เม.ย. 64

11 จา้งซ่อมบ ารุงยานพาหนะ กต 309 ศก 2,566.93               2,566.93           เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าศรีสะเกษ (1993) ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด 2,566.93         บ.โตโยต้าศรีสะเกษ (1993) ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  2566.93 บาท 406 ลว. 19 เม.ย. 64

12 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,160.00               3,160.00           เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 3,160.00         ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  3160 บาท 407 ลว. 19 เม.ย. 64

13 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,000.00               1,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด 1,000.00         บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  1000 บาท 408 ลว. 19 เม.ย. 64

14 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,980.00               3,980.00           เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 3,980.00         ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  3980 บาท 409 ลว. 20 เม.ย. 64

15 จา้งซ่อมบ ารุงยานพาหนะ นข 1469 ศก 8,774.00               8,774.00           เฉพาะเจาะจง ร้านอู่น้อยการช่าง 8,774.00         ร้านอู่น้อยการช่าง เสนอราคาต  าสุด  8774 บาท 410 ลว. 20 เม.ย. 64

16 จา้งซ่อมบ ารุงยานพาหนะ กง 2308 ศก 2,568.00               2,568.00           เฉพาะเจาะจง ร้านอู่น้อยการช่าง 2,568.00         ร้านอู่น้อยการช่าง เสนอราคาต  าสุด  2568 บาท 411 ลว. 20 เม.ย. 64

17 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 600.00                 600.00             เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด 600.00           บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  600 บาท 412 ลว. 20 เม.ย. 64

18 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 26,000.00             26,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด 26,000.00       บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  26000 บาท 413 ลว. 20 เม.ย. 64

19 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 665.00                 665.00             เฉพาะเจาะจง ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน 665.00           ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน เสนอราคาต  าสุด  665 บาท 414 ลว. 20 เม.ย. 64

20 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 350.00                 350.00             เฉพาะเจาะจง ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน 350.00           ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน เสนอราคาต  าสุด  350 บาท 415 ลว. 20 เม.ย. 64

21 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,129.92               1,129.92           เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 1,129.92         บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  1129.92 บาท 416 ลว. 20 เม.ย. 64

22 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 1,050.00               1,050.00           เฉพาะเจาะจง ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน 1,050.00         ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน เสนอราคาต  าสุด  1050 บาท 417 ลว. 21 เม.ย. 64

23 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 30,880.00             30,880.00         เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 30,880.00       ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  30880 บาท 423 ลว. 21 เม.ย. 64

24 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,200.00               2,200.00           เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 2,200.00         ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  2200 บาท 424 ลว. 21 เม.ย. 64

25 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,500.00               2,500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ 2,500.00         ร้านชัยชนะ เสนอราคาต  าสุด  2500 บาท 425 ลว. 22 เม.ย. 64

26 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 40,800.00             40,800.00         เฉพาะเจาะจง บ.อุบลมุกดา ซัพพลายส์ จ ากัด 40,800.00       บ.อุบลมุกดา ซัพพลายส์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  40800 บาท 426 ลว. 22 เม.ย. 64

27 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 2,200.00               2,200.00           เฉพาะเจาะจง บ.จตุรโชคกรุ๊ป จ ากัด 2,200.00         บ.จตุรโชคกรุ๊ป จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  2200 บาท 428 ลว. 22 เม.ย. 64

28 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 3,200.00               3,200.00           เฉพาะเจาะจง บ.จตุรโชคกรุ๊ป จ ากัด 3,200.00         บ.จตุรโชคกรุ๊ป จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  3200 บาท 429 ลว. 22 เม.ย. 64

29 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,650.00               3,650.00           เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 3,650.00         ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  3650 บาท 430 ลว. 22 เม.ย. 64

30 จา้งซ่อมบ ารุงยานพาหนะ กฉ 9388 ศรีสะเกษ 2,191.90               2,191.90           เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าศรีสะเกษ (1993) ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด 2,191.90         บ.โตโยต้าศรีสะเกษ (1993) ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  2191.9 บาท 431 ลว. 22 เม.ย. 64

31 ซ้ือวัสดุส านักงาน 152.00                 152.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา 152.00           หจก.ไพศาลวิทยา เสนอราคาต  าสุด  152 บาท 433 ลว. 7 เม.ย. 64

32 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 577.80                 577.80             เฉพาะเจาะจง ร้านวีระพานิช 577.80           ร้านวีระพานิช เสนอราคาต  าสุด  577.8 บาท 434 ลว. 9 เม.ย. 64

33 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 150.00                 150.00             เฉพาะเจาะจง บ.ศิริมหาชัยศรีสะเกษ จ ากัด 150.00           บ.ศิริมหาชัยศรีสะเกษ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  150 บาท 435 ลว. 9 เม.ย. 64

34 ซ้ือวัสดุส านักงาน 436.00                 436.00             เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จ ากัด 436.00           บ.สยามแม็คโคร จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  436 บาท 436 ลว. 9 เม.ย. 64

35 ซ้ือวัสดุส านักงาน 156.00                 156.00             เฉพาะเจาะจง ร้านแนนโปสเตอร์ เครื องเขียน 156.00           ร้านแนนโปสเตอร์ เครื องเขียน เสนอราคาต  าสุด  156 บาท 437 ลว. 16 เม.ย. 64

36 ซ้ือวัสดุส านักงาน 14,700.00             14,700.00         เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทอีส เมดิคอล ซัพพลาย 14,700.00       หจก.นอร์ทอีส เมดิคอล ซัพพลาย เสนอราคาต  าสุด  14700 บาท 438 ลว. 20 เม.ย. 64

37 จา้งติดต้ังฉากม่านกั้นหอ้ง 50,000.00             50,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสุรสิทธ์ิ เสาเวียง 50,000.00       นายสุรสิทธ์ิ เสาเวียง เสนอราคาต  าสุด  50000 บาท 439 ลว. 20 เม.ย. 64

38 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 10,000.00             10,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.จตุรโชคกรุ๊ป จ ากัด 10,000.00       บ.จตุรโชคกรุ๊ป จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  10000 บาท 440 ลว. 20 เม.ย. 64

39 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,986.00               1,986.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วงพวงวัสดุ 1,986.00         ร้านแก้วงพวงวัสดุ เสนอราคาต  าสุด  1986 บาท 441 ลว. 20 เม.ย. 64

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลกันทรารมย์ 

วันที ่30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

รายช่ือผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลกันทรารมย์ 

วันที ่30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

รายช่ือผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

40 จา้งซ่อมบ ารุงยานพาหนะ นข 1625 ศก 32,581.50             32,581.50         เฉพาะเจาะจง ร้านอู่น้อยการช่าง 32,581.50       ร้านอู่น้อยการช่าง เสนอราคาต  าสุด  32581.5 บาท 442 ลว. 20 เม.ย. 64

41 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 9,885.00               9,885.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วงพวงวัสดุ 9,885.00         ร้านแก้วงพวงวัสดุ เสนอราคาต  าสุด  9885 บาท 443 ลว. 23 เม.ย. 64

42 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 8,500.00               8,500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสะเกษการพิมพ์ 8,500.00         ร้านศรีสะเกษการพิมพ์ เสนอราคาต  าสุด  8500 บาท 444 ลว. 27 เม.ย. 64

43 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 43,950.00             43,950.00         เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสะเกษการพิมพ์ 43,950.00       ร้านศรีสะเกษการพิมพ์ เสนอราคาต  าสุด  43950 บาท 445 ลว. 27 เม.ย. 64

44 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,850.00               5,850.00           เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 5,850.00         ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  5850 บาท 447 ลว. 23 เม.ย. 64

45 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 7,200.00               7,200.00           เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 7,200.00         ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  7200 บาท 448 ลว. 27 เม.ย. 64

46 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,500.00               2,500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 2,500.00         ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  2500 บาท 449 ลว. 29 เม.ย. 64

47 ซ้ือวัสดุส านักงาน 26,600.00             26,600.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ทโอเอ 26,600.00       ร้านสมาร์ทโอเอ เสนอราคาต  าสุด  26600 บาท 450 ลว. 30 เม.ย. 64

48 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,905.00               2,905.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วงพวงวัสดุ 2,905.00         ร้านแก้วงพวงวัสดุ เสนอราคาต  าสุด  2905 บาท 451 ลว. 29 เม.ย. 64

49 ซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร 8,580.00               8,580.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วงพวงวัสดุ 8,580.00         ร้านแก้วงพวงวัสดุ เสนอราคาต  าสุด  8580 บาท 452 ลว. 30 เม.ย. 64

50 จา้งสอบเทียบ 4,000.00               4,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.แอร์โฟล แคลลิเบรชั น จ ากัด 4,000.00         บ.แอร์โฟล แคลลิเบรชั น จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  4000 บาท 453 ลว. 20 เม.ย. 64

51 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 44,050.00             44,050.00         เฉพาะเจาะจง บ.โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด 44,050.00       บ.โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  44050 บาท 454 ลว. 21 เม.ย. 64

52 จา้งซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 12,500.00             12,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอสที เวอร์วิส 12,500.00       ร้านเอสที เวอร์วิส เสนอราคาต  าสุด  12500 บาท 455 ลว. 21 เม.ย. 64

53 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 10,800.00             10,800.00         เฉพาะเจาะจง บ.บี.บี.แพทย์ยภัณฑ์ จ ากัด 10,800.00       บ.บี.บี.แพทย์ยภัณฑ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  10800 บาท 456 ลว. 27 เม.ย. 64

54 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 41,600.00             41,600.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นบี ซัพพลาย เอ็นจเินียริ ง (ประเทศไทย) 41,600.00       หจก.เอ็นบี ซัพพลาย เอ็นจเินียริ ง (ประเทศไทย) เสนอราคาต  าสุด  41600 บาท 457 ลว. 27 เม.ย. 64

55 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 14,100.00             14,100.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นบี ซัพพลาย เอ็นจเินียริ ง (ประเทศไทย) 14,100.00       หจก.เอ็นบี ซัพพลาย เอ็นจเินียริ ง (ประเทศไทย) เสนอราคาต  าสุด  14100 บาท 458 ลว. 27 เม.ย. 64

56 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 17,600.00             17,600.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นบี ซัพพลาย เอ็นจเินียริ ง (ประเทศไทย) 17,600.00       หจก.เอ็นบี ซัพพลาย เอ็นจเินียริ ง (ประเทศไทย) เสนอราคาต  าสุด  17600 บาท 459 ลว. 27 เม.ย. 64

57 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 56,000.00             56,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.บี.บี.แพทย์ยภัณฑ์ จ ากัด 56,000.00       บ.บี.บี.แพทย์ยภัณฑ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  56000 บาท 460 ลว. 27 เม.ย. 64

58 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,200.00               3,200.00           เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 3,200.00         ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต  าสุด  3200 บาท 461 ลว. 29 เม.ย. 64

59 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 78,600.00             78,600.00         เฉพาะเจาะจง บ.บี.บี.แพทย์ยภัณฑ์ จ ากัด 78,600.00       บ.บี.บี.แพทย์ยภัณฑ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  78600 บาท 462 ลว. 29 เม.ย. 64

60 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 980.00                 980.00             เฉพาะเจาะจง ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน 980.00           ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน เสนอราคาต  าสุด  980 บาท 463 ลว. 30 เม.ย. 64

61 จา้งซ่อมเครื องปรับอากาศ 9,200.00               9,200.00           เฉพาะเจาะจง บ.เฮงเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 9,200.00         บ.เฮงเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  9200 บาท 465 ลว. 30 เม.ย. 64

62 จา้งปรับปรุงพืน้ที รอตรวจอาคารปฐมภูมิ 34,398.64             34,398.64         เฉพาะเจาะจง บ.ที ควอลิต้ี จ ากัด 34,398.64       บ.ที ควอลิต้ี จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  34398.64 บาท 466 ลว. 30 เม.ย. 64

63 จา้งซ่อมบ ารุงยานพหนะ กบ 6413 นท 16,400.00             16,400.00         เฉพาะเจาะจง ร้านชนภพ แอร์ 16,400.00       ร้านชนภพ แอร์ เสนอราคาต  าสุด  16400 บาท 507 ลว. 30 เม.ย. 64

64 จา้งเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 18,000.00             18,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภัย เซฟต้ี แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 18,000.00       บ.รักษาความปลอดภัย เซฟต้ี แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  18000 บาท 544 ลว. 30 เม.ย. 64

65 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 17,334.00             17,334.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 17,334.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  17334 บาท Pha276 ลว. 1 เม.ย. 63

66 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 15,875.00             15,875.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด 15,875.00       บ.เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  15875 บาท Den035 ลว. 2 เม.ย. 64

67 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 5,040.00               5,040.00           เฉพาะเจาะจง บ.ทันตสยาม จ ากัด 5,040.00         บ.ทันตสยาม จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  5040 บาท Den036 ลว. 2 เม.ย. 64

68 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 2,800.00               2,800.00           เฉพาะเจาะจง บ.ไดรว์ เด็นทั ล อินคอร์ปอเรชั น จ ากัด 2,800.00         บ.ไดรว์ เด็นทั ล อินคอร์ปอเรชั น จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  2800 บาท Den037 ลว. 2 เม.ย. 64

69 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 2,100.00               2,100.00           เฉพาะเจาะจง บ.วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด 2,100.00         บ.วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  2100 บาท Den038 ลว. 2 เม.ย. 64

70 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,000.00               6,000.00           เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 6,000.00         องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาต  าสุด  6000 บาท Pha31 ลว. 2 เม.ย. 64

71 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 199,567.50           199,567.50       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 199,567.50      องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาต  าสุด  199567.5 บาท Pha32 ลว. 2 เม.ย. 64

72 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 20,388.80             20,388.80         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 20,388.80       องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาต  าสุด  20388.8 บาท Pha33 ลว. 2 เม.ย. 64

73 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 12,500.00             12,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.ท้อปซายน์เมด จ ากัด 12,500.00       บ.ท้อปซายน์เมด จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  12500 บาท Lab101 ลว. 8 เม.ย. 64

74 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 20,000.00             20,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.โปรเฟสชั นแนล เมดิคอล ซายน์ จ ากัด 20,000.00       บ.โปรเฟสชั นแนล เมดิคอล ซายน์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  20000 บาท Lab102 ลว. 8 เม.ย. 64

75 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 11,235.00             11,235.00         เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 11,235.00       บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  11235 บาท Lab103 ลว. 8 เม.ย. 64

76 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 52,000.00             52,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ท้อปซายน์เมด จ ากัด 52,000.00       บ.ท้อปซายน์เมด จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  52000 บาท Lab104 ลว. 9 เม.ย. 64

77 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 40,760.00             40,760.00         เฉพาะเจาะจง บ.กู๊ด เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 40,760.00       บ.กู๊ด เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  40760 บาท Lab106 ลว. 9 เม.ย. 64



แบบ สขร. 1
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รายช่ือผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

78 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 4,815.00               4,815.00           เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 4,815.00         บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  4815 บาท Lab107 ลว. 9 เม.ย. 64

79 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 13,110.00             13,110.00         เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 13,110.00       บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  13110 บาท Lab108 ลว. 19 เม.ย. 64

80 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 53,300.00             53,300.00         เฉพาะเจาะจง บ.กุลนร เมดดิคอล เซอร์วิส จ ากัด 53,300.00       บ.กุลนร เมดดิคอล เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  53300 บาท Lab109 ลว. 19 เม.ย. 64

81 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 4,494.00               4,494.00           เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 4,494.00         บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  4494 บาท Den039 ลว. 20 เม.ย. 64

82 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 2,354.00               2,354.00           เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 2,354.00         บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  2354 บาท Den040 ลว. 20 เม.ย. 64

83 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 7,920.00               7,920.00           เฉพาะเจาะจง บ.ไดรว์ เด็นทั ล อินคอร์ปอเรชั น จ ากัด 7,920.00         บ.ไดรว์ เด็นทั ล อินคอร์ปอเรชั น จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  7920 บาท Den041 ลว. 20 เม.ย. 64

84 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 7,200.00               7,200.00           เฉพาะเจาะจง บ.เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด 7,200.00         บ.เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  7200 บาท Den042 ลว. 8 เม.ย. 64

85 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,180.00               1,180.00           เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 1,180.00         หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต เสนอราคาต  าสุด  1180 บาท Pha445 ลว. 2 เม.ย. 64

86 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 25,680.00             25,680.00         เฉพาะเจาะจง บ.บางกอก ดรัก จ ากัด 25,680.00       บ.บางกอก ดรัก จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  25680 บาท Pha446 ลว. 2 เม.ย. 64

87 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 13,800.00             13,800.00         เฉพาะเจาะจง หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย 13,800.00       หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย เสนอราคาต  าสุด  13800 บาท Pha447 ลว. 2 เม.ย. 64

88 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,500.00               1,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด 1,500.00         บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  1500 บาท Pha448 ลว. 2 เม.ย. 64

89 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,400.00               8,400.00           เฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ จ ากัด 8,400.00         บ.ธงทองโอสถ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  8400 บาท Pha449 ลว. 2 เม.ย. 64

90 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 19,260.00             19,260.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด 19,260.00       บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  19260 บาท Pha450 ลว. 2 เม.ย. 64

91 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,480.00               2,480.00           เฉพาะเจาะจง บ.คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 2,480.00         บ.คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  2480 บาท Pha451 ลว. 9 เม.ย. 64

92 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 18,288.00             18,288.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไทย พ.ีดี.เคมีคอล จ ากัด 18,288.00       บ.ไทย พ.ีดี.เคมีคอล จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  18288 บาท Pha453 ลว. 2 เม.ย. 64

93 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 360,000.00           360,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 360,000.00      บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต  าสุด  360000 บาท Pha454 ลว. 16 เม.ย. 64

94 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 64,735.00             64,735.00         เฉพาะเจาะจง บ.แอโรแคร์ จ ากัด 64,735.00       บ.แอโรแคร์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  64735 บาท Pha455 ลว. 9 เม.ย. 64

95 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,250.00             12,250.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอช.เค.เมดิซีน จ ากัด 12,250.00       บ.เอช.เค.เมดิซีน จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  12250 บาท Pha456 ลว. 2 เม.ย. 64

96 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 54,000.00             54,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ยูเมด้า จ ากัด 54,000.00       บ.ยูเมด้า จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  54000 บาท Pha457 ลว. 16 เม.ย. 64

97 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 71,600.00             71,600.00         เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 71,600.00       บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  71600 บาท Pha458 ลว. 8 เม.ย. 64

98 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,152.00             11,152.00         เฉพาะเจาะจง บ.เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ จ ากัด 11,152.00       บ.เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  11152 บาท Pha459 ลว. 9 เม.ย. 64

99 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,540.00             12,540.00         เฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟาร์ม จ ากัด 12,540.00       บ.โกลบอลฟาร์ม จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  12540 บาท Pha460 ลว. 16 เม.ย. 64

100 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 180,000.00           180,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด 180,000.00      บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  180000 บาท Pha461 ลว. 8 เม.ย. 64

101 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 10,500.00             10,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีดี.แอล 10,500.00       หจก.พ.ีดี.แอล เสนอราคาต  าสุด  10500 บาท Pha462 ลว. 9 เม.ย. 64

102 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 19,200.00             19,200.00         เฉพาะเจาะจง บ.ยูโทเปีย้น จ ากัด 19,200.00       บ.ยูโทเปีย้น จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  19200 บาท Pha463 ลว. 9 เม.ย. 64

103 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 55,850.00             55,850.00         เฉพาะเจาะจง บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 55,850.00       บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต  าสุด  55850 บาท Pha464 ลว. 20 เม.ย. 64

104 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 40,700.00             40,700.00         เฉพาะเจาะจง บ.พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด 40,700.00       บ.พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  40700 บาท Pha465 ลว. 9 เม.ย. 64

105 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 80,160.00             80,160.00         เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 80,160.00       บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต  าสุด  80160 บาท Pha466 ลว. 20 เม.ย. 64

106 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,840.00             12,840.00         เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 12,840.00       บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  12840 บาท Pha467 ลว. 16 เม.ย. 64

107 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 37,236.00             37,236.00         เฉพาะเจาะจง บ.บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด 37,236.00       บ.บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  37236 บาท Pha468 ลว. 8 เม.ย. 64

108 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 79,715.00             79,715.00         เฉพาะเจาะจง บ.ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 79,715.00       บ.ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  79715 บาท Pha469 ลว. 20 เม.ย. 64

109 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 28,000.00             28,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด 28,000.00       บ.ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  28000 บาท Pha470 ลว. 16 เม.ย. 64

110 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 277,600.80           277,600.80       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 277,600.80      บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  277600.8 บาท Pha471 ลว. 9 เม.ย. 64

111 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 15,225.00             15,225.00         เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 15,225.00       บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต  าสุด  15225 บาท Pha472 ลว. 20 เม.ย. 64

112 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 24,000.00             24,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด 24,000.00       บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  24000 บาท Pha474 ลว. 8 เม.ย. 64



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลกันทรารมย์ 

วันที ่30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

รายช่ือผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

113 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 40,000.00             40,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอคอททอน จ ากัด 40,000.00       บ.ไบโอคอททอน จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  40000 บาท Pha475 ลว. 2 เม.ย. 64

114 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 79,800.00             79,800.00         เฉพาะเจาะจง บ.นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด 79,800.00       บ.นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  79800 บาท Pha476 ลว. 9 เม.ย. 64

115 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 26,275.00             26,275.00         เฉพาะเจาะจง บ.พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด 26,275.00       บ.พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  26275 บาท Pha477 ลว. 16 เม.ย. 64

116 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 86,400.00             86,400.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จ ากัด 86,400.00       บ.ไทยก๊อส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  86400 บาท Pha478 ลว. 21 เม.ย. 64

117 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 12,840.00             12,840.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 12,840.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  12840 บาท Pha479 ลว. 2 เม.ย. 64

118 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 72,000.00             72,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอวาลิส จ ากัด 72,000.00       บ.ไบโอวาลิส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  72000 บาท Pha480 ลว. 8 เม.ย. 64

119 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,500.00             12,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด 12,500.00       บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  12500 บาท Pha481 ลว. 16 เม.ย. 64

120 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 42,000.00             42,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอช.เค.เมดิซีน จ ากัด 42,000.00       บ.เอช.เค.เมดิซีน จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  42000 บาท Pha482 ลว. 8 เม.ย. 64

121 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 38,000.00             38,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 38,000.00       บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  38000 บาท Pha483 ลว. 9 เม.ย. 64

122 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9,800.00               9,800.00           เฉพาะเจาะจง บ.ยูเมด้า จ ากัด 9,800.00         บ.ยูเมด้า จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  9800 บาท Pha484 ลว. 16 เม.ย. 64

123 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 19,560.00             19,560.00         เฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟาร์ม จ ากัด 19,560.00       บ.โกลบอลฟาร์ม จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  19560 บาท Pha485 ลว. 20 เม.ย. 64

124 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 42,000.00             42,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 42,000.00       บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  42000 บาท Pha486 ลว. 9 เม.ย. 64

125 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 48,000.00             48,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด 48,000.00       บ.โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  48000 บาท Pha487 ลว. 16 เม.ย. 64

126 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 42,600.00             42,600.00         เฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 42,600.00       บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  42600 บาท Pha488 ลว. 9 เม.ย. 64

127 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 124,000.00           124,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด 124,000.00      บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  124000 บาท Pha489 ลว. 8 เม.ย. 64

128 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 98,707.50             98,707.50         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 98,707.50       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  98707.5 บาท Pha490 ลว. 16 เม.ย. 64

129 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 75,000.00             75,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.บี.บี.แพทยภัณฑ์ จ ากัด 75,000.00       บ.บี.บี.แพทยภัณฑ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  75000 บาท Pha491 ลว. 20 เม.ย. 64

130 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 26,006.00             26,006.00         เฉพาะเจาะจง หจก.กรีน เอ็ม ดี 26,006.00       หจก.กรีน เอ็ม ดี เสนอราคาต  าสุด  26006 บาท Pha492 ลว. 2 เม.ย. 64

131 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 154,080.00           154,080.00       เฉพาะเจาะจง บ.จงที (ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จ ากัด 154,080.00      บ.จงที (ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  154080 บาท Pha493 ลว. 8 เม.ย. 64

132 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 11,500.00             11,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.คลีนซายส์ 11,500.00       หจก.คลีนซายส์ เสนอราคาต  าสุด  11500 บาท Pha494 ลว. 20 เม.ย. 64

133 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 97,550.00             97,550.00         เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 97,550.00       หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต เสนอราคาต  าสุด  97550 บาท Pha495 ลว. 2 เม.ย. 64

134 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 10,000.00             10,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ จ ากัด 10,000.00       บ.ธงทองโอสถ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  10000 บาท Pha496 ลว. 20 เม.ย. 64

135 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 13,200.00             13,200.00         เฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟาร์ม จ ากัด 13,200.00       บ.โกลบอลฟาร์ม จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  13200 บาท Pha497 ลว. 9 เม.ย. 64

136 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 36,000.00             36,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 36,000.00       บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต  าสุด  36000 บาท Pha498 ลว. 16 เม.ย. 64

137 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,500.00               7,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด 7,500.00         บ.พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  7500 บาท Pha499 ลว. 20 เม.ย. 64

138 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,800.00               4,800.00           เฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 4,800.00         บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  4800 บาท Pha500 ลว. 20 เม.ย. 64

139 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 18,200.00             18,200.00         เฉพาะเจาะจง บ.เมดดิก้า จ ากัด 18,200.00       บ.เมดดิก้า จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  18200 บาท Pha501 ลว. 20 เม.ย. 64

140 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 101,597.76           101,597.76       เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 101,597.76      บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  101597.76 บาท Pha502 ลว. 20 เม.ย. 64

141 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 16,050.00             16,050.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 16,050.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  16050 บาท Pha503 ลว. 2 เม.ย. 64

142 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 132,412.50           132,412.50       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 132,412.50      บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  132412.5 บาท Pha504 ลว. 21 เม.ย. 64

143 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 27,766.50             27,766.50         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 27,766.50       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  27766.5 บาท Pha505 ลว. 21 เม.ย. 64

144 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 23,754.00             23,754.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 23,754.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  23754 บาท Pha506 ลว. 20 เม.ย. 64

145 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 24,075.00             24,075.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 24,075.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  24075 บาท Pha507 ลว. 20 เม.ย. 64

146 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 89,024.00             89,024.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 89,024.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  89024 บาท Pha508 ลว. 9 เม.ย. 64

147 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 25,680.00             25,680.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 25,680.00       หจก.ภิญโญฟาร์มาซี เสนอราคาต  าสุด  25680 บาท Pha509 ลว. 16 เม.ย. 64



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลกันทรารมย์ 

วันที ่30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

รายช่ือผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

148 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 26,905.15             26,905.15         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 26,905.15       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  26905.15 บาท Pha510 ลว. 20 เม.ย. 64

149 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 55,640.00             55,640.00         เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 55,640.00       บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  55640 บาท Pha511 ลว. 20 เม.ย. 64

150 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 138,330.00           138,330.00       เฉพาะเจาะจง บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 138,330.00      บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต  าสุด  138330 บาท Pha512 ลว. 9 เม.ย. 64

151 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,900.00               7,900.00           เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด 7,900.00         บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  7900 บาท Pha513 ลว. 16 เม.ย. 64

152 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,235.00             11,235.00         เฉพาะเจาะจง บ.ยูนีซัน จ ากัด 11,235.00       บ.ยูนีซัน จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  11235 บาท Pha514 ลว. 20 เม.ย. 64

153 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 46,200.00             46,200.00         เฉพาะเจาะจง บ.พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด 46,200.00       บ.พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  46200 บาท Pha515 ลว. 9 เม.ย. 64

154 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,900.00               2,900.00           เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซ๊.พ.ีจ ากัด 2,900.00         บ.เอฟ.ซ๊.พ.ีจ ากัด เสนอราคาต  าสุด  2900 บาท Pha516 ลว. 20 เม.ย. 64

155 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,088.00               1,088.00           เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซ๊.พ.ีจ ากัด 1,088.00         บ.เอฟ.ซ๊.พ.ีจ ากัด เสนอราคาต  าสุด  1088 บาท Pha517 ลว. 21 เม.ย. 64

156 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,045.00               5,045.00           เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีดี.แอล 5,045.00         หจก.พ.ีดี.แอล เสนอราคาต  าสุด  5045 บาท Pha518 ลว. 16 เม.ย. 64

157 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 15,836.00             15,836.00         เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 15,836.00       บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  15836 บาท Pha519 ลว. 8 เม.ย. 64

158 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 8,400.00               8,400.00           เฉพาะเจาะจง บ.ไทปันซัมมิท จ ากัด 8,400.00         บ.ไทปันซัมมิท จ ากัด เสนอราคาต  าสุด  8400 บาท Pha520 ลว. 20 เม.ย. 64

159 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 27,808.20             27,808.20         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 27,808.20       องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาต  าสุด  27808.2 บาท Pha34 ลว. 30 เม.ย. 64

160 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ 1,000.00               1,000.00           เฉพาะเจาะจง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที  10 อุบลราชธานี 1,000.00         ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที  10 อุบลราชธานี เสนอราคาต  าสุด  1000 บาท Lab123 ลว. 19 เม.ย. 64

161 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ 540.00                 540.00             เฉพาะเจาะจง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที  10 อุบลราชธานี 540.00           ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที  10 อุบลราชธานี เสนอราคาต  าสุด  540 บาท Lab124 ลว. 19 เม.ย. 64

รวม 4,964,226.40



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,070.00               4,070.00           เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 4,070.00         ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต ่าสุด  4070 บาท 467 ลว. 5 พ.ค. 64

2 ซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน 15,800.00             15,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 15,800.00       ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต ่าสุด  15800 บาท 468 ลว. 5 พ.ค. 64

3 ซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน 4,900.00               4,900.00           เฉพาะเจาะจง บ.จตุรโชคกรุ๊ป จ่ากัด 4,900.00         บ.จตุรโชคกรุ๊ป จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด  4900 บาท 469 ลว. 6 พ.ค. 64

4 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 24,800.00             24,800.00         เฉพาะเจาะจง บ.อุบลมุกดา ซัพพลายส์ จ่ากัด 24,800.00       บ.อุบลมุกดา ซัพพลายส์ จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด  24800 บาท 470 ลว. 6 พ.ค. 64

5 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 250.00                 250.00             เฉพาะเจาะจง ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน 250.00           ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน เสนอราคาต ่าสุด  250 บาท 471 ลว. 6 พ.ค. 64

6 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 14,000.00             14,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทอีส เมดิคอล ซัพพลาย 14,000.00       หจก.นอร์ทอีส เมดิคอล ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด  14000 บาท 472 ลว. 6 พ.ค. 64

7 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 19,260.00             19,260.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 19,260.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด  19260 บาท 473 ลว. 6 พ.ค. 64

8 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 14,124.00             14,124.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 14,124.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด  14124 บาท 474 ลว. 6 พ.ค. 64

9 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 22,000.00             22,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ทโอเอ 22,000.00       ร้านสมาร์ทโอเอ เสนอราคาต ่าสุด  22000 บาท 475 ลว. 6 พ.ค. 64

10 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 27,500.00             27,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ่ากัด 27,500.00       บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด  27500 บาท 476 ลว. 6 พ.ค. 64

11 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 10,000.00             10,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอ.ที.เมดิแคร์ จ่ากัด 10,000.00       บ.เอ.ที.เมดิแคร์ จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด  10000 บาท 477 ลว. 7 พ.ค. 64

12 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 3,300.00               3,300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทอง 3,300.00         ร้านแสงทอง เสนอราคาต ่าสุด  3300 บาท 478 ลว. 7 พ.ค. 64

13 จา้งซ่อมบ่ารุงยานพาหนะ กฉ 9390 ศรีสะเกษ 4,520.75               4,520.75           เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าศรีสะเกษ (1993) ผู้จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด 4,520.75         บ.โตโยต้าศรีสะเกษ (1993) ผู้จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด  4520.75 บาท 479 ลว. 7 พ.ค. 64

14 จา้งซ่อมบ่ารุงยานพาหนะ นข 1469 ศก 5,250.00               5,250.00           เฉพาะเจาะจง ร้านอู่สามชัย เซอร์วิส 5,250.00         ร้านอู่สามชัย เซอร์วิส เสนอราคาต ่าสุด  5250 บาท 480 ลว. 7 พ.ค. 64

15 ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ 5,000.00               5,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.เอ.ที.เมดิแคร์ จ่ากัด 5,000.00         บ.เอ.ที.เมดิแคร์ จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด  5000 บาท 481 ลว. 12 พ.ค. 64

16 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 11,800.00             11,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 11,800.00       ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต ่าสุด  11800 บาท 482 ลว. 5 พ.ค. 64

17 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 10,800.00             10,800.00         เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทอีส เมดิคอล ซัพพลาย 10,800.00       หจก.นอร์ทอีส เมดิคอล ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด  10800 บาท 483 ลว. 6 พ.ค. 64

18 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 11,770.00             11,770.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เอ โมเดิร์น ไลน์ 11,770.00       ร้านเอส เอ โมเดิร์น ไลน์ เสนอราคาต ่าสุด  11770 บาท 484 ลว. 6 พ.ค. 64

19 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 13,861.00             13,861.00         เฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ 13,861.00       ร้านชัยชนะ เสนอราคาต ่าสุด  13861 บาท 486 ลว. 7 พ.ค. 64

20 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 4,780.00               4,780.00           เฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ 4,780.00         ร้านชัยชนะ เสนอราคาต ่าสุด  4780 บาท 487 ลว. 7 พ.ค. 64

21 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,900.00               8,900.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเครื องเสียง 8,900.00         ร้านเครื องเสียง เสนอราคาต ่าสุด  8900 บาท 488 ลว. 12 พ.ค. 64

22 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 4,470.00               4,470.00           เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 4,470.00         ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต ่าสุด  4470 บาท 489 ลว. 12 พ.ค. 64

23 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,465.00               2,465.00           เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 2,465.00         ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต ่าสุด  2465 บาท 490 ลว. 12 พ.ค. 64

24 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 76,697.00             76,697.00         เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 76,697.00       ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต ่าสุด  76697 บาท 491 ลว. 13 พ.ค. 64

25 ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ 5,000.00               5,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.เอ.ที.เมดิแคร์ จ่ากัด 5,000.00         บ.เอ.ที.เมดิแคร์ จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด  5000 บาท 492 ลว. 13 พ.ค. 64

26 จา้งซ่อมบ่ารุงยานพาหนะ กจ 8781 ศก 1,624.80               1,624.80           เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าศรีสะเกษ (1993) ผู้จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด 1,624.80         บ.โตโยต้าศรีสะเกษ (1993) ผู้จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด  1624.8 บาท 498 ลว. 13 พ.ค. 64

27 จา้งผลิตวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,980.00               1,980.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ๋ โฆษณา 1,980.00         ร้านเอ๋ โฆษณา เสนอราคาต ่าสุด  1980 บาท 499 ลว. 13 พ.ค. 64

28 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 2,624.00               2,624.00           เฉพาะเจาะจง ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน 2,624.00         ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน เสนอราคาต ่าสุด  2624 บาท 500 ลว. 13 พ.ค. 64

29 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 4,230.00               4,230.00           เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 4,230.00         ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต ่าสุด  4230 บาท 501 ลว. 14 พ.ค. 64

30 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 58,140.00             58,140.00         เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 58,140.00       ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต ่าสุด  58140 บาท 502 ลว. 14 พ.ค. 64

31 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 12,000.00             12,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.โซวิค จ่ากัด 12,000.00       บ.โซวิค จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด  12000 บาท 503 ลว. 18 พ.ค. 64

32 จา้งผลิตวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,305.00               2,305.00           เฉพาะเจาะจง ร้านต้นโอ๊ค มีเดีย 2,305.00         ร้านต้นโอ๊ค มีเดีย เสนอราคาต ่าสุด  2305 บาท 504 ลว. 14 พ.ค. 64

33 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 18,620.00             18,620.00         เฉพาะเจาะจง บ.ที.ที.คอม จ่ากัด 18,620.00       บ.ที.ที.คอม จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด  18620 บาท 508 ลว. 6 พ.ค. 64

34 จา้งซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 35,031.00             35,031.00         เฉพาะเจาะจง บ.ทันตสยาม จ่ากัด 35,031.00       บ.ทันตสยาม จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด  35031 บาท 509 ลว. 6 พ.ค. 64

35 จา้งซ่อมบ่ารุงยานพาหนะ นข 3462 ศก 4,922.00               4,922.00           เฉพาะเจาะจง ร้านอู่น้อยการช่าง 4,922.00         ร้านอู่น้อยการช่าง เสนอราคาต ่าสุด  4922 บาท 510 ลว. 6 พ.ค. 64

36 จา้งซ่อมบ่ารุงยานพาหนะ นข 3462 ศก 12,000.00             12,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวบริการ ออโต้แคร์ แอนด์ไทร์ 12,000.00       หจก.ดาวบริการ ออโต้แคร์ แอนด์ไทร์ เสนอราคาต ่าสุด  12000 บาท 511 ลว. 13 พ.ค. 64

37 จา้งซ่อมบ่ารุงยานพาหนะ กจ 8781 ศก 1,200.00               1,200.00           เฉพาะเจาะจง ร้านวุฒิชัยไดนาโม 1,200.00         ร้านวุฒิชัยไดนาโม เสนอราคาต ่าสุด  1200 บาท 512 ลว. 14 พ.ค. 64

38 จา้งซ่อมบ่ารุงยานพาหนะ กข 2308 ศก 4,440.50               4,440.50           เฉพาะเจาะจง ร้านอู่น้อยการช่าง 4,440.50         ร้านอู่น้อยการช่าง เสนอราคาต ่าสุด  4440.5 บาท 513 ลว. 14 พ.ค. 64

39 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 3,900.00               3,900.00           เฉพาะเจาะจง ร้านหมงเอี๊ยะ 3,900.00         ร้านหมงเอี๊ยะ เสนอราคาต ่าสุด  3900 บาท 514 ลว. 14 พ.ค. 64

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลกันทรารมย์ 

วันที ่31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

รายช่ือผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลกันทรารมย์ 

วันที ่31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

รายช่ือผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

40 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 2,600.00               2,600.00           เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 2,600.00         ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต ่าสุด  2600 บาท 515 ลว. 14 พ.ค. 64

41 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 13,250.00             13,250.00         เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ่ากัด 13,250.00       บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด  13250 บาท 516 ลว. 14 พ.ค. 64

42 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 18,150.00             18,150.00         เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ่ากัด 18,150.00       บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด  18150 บาท 517 ลว. 14 พ.ค. 64

43 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 98,850.00             98,850.00         เฉพาะเจาะจง บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล จ่ากัด 98,850.00       บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด  98850 บาท 518 ลว. 14 พ.ค. 64

44 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 30,816.00             30,816.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 30,816.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด  30816 บาท 519 ลว. 14 พ.ค. 64

45 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 11,900.00             11,900.00         เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ่ากัด 11,900.00       บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด  11900 บาท 520 ลว. 18 พ.ค. 64

46 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 900.00                 900.00             เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ่ากัด 900.00           บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด  900 บาท 521 ลว. 18 พ.ค. 64

47 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 4,580.00               4,580.00           เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 4,580.00         ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต ่าสุด  4580 บาท 522 ลว. 18 พ.ค. 64

48 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 67,050.00             67,050.00         เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 67,050.00       ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต ่าสุด  67050 บาท 523 ลว. 18 พ.ค. 64

49 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,650.00               1,650.00           เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ่ากัด 1,650.00         บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด  1650 บาท 524 ลว. 20 พ.ค. 64

50 จา้งซ่อมบ่ารุงยานพาหนะ นข 351 ศรีสะเกษ 2,568.00               2,568.00           เฉพาะเจาะจง ร้านอู่น้อยการช่าง 2,568.00         ร้านอู่น้อยการช่าง เสนอราคาต ่าสุด  2568 บาท 525 ลว. 20 พ.ค. 64

51 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 380.00                 380.00             เฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ 380.00           ร้านชัยชนะ เสนอราคาต ่าสุด  380 บาท 526 ลว. 21 พ.ค. 64

52 จา้งสอบเทียบ 9,630.00               9,630.00           เฉพาะเจาะจง บ.เมกกะฟิล จ่ากัด 9,630.00         บ.เมกกะฟิล จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด  9630 บาท 528 ลว. 14 พ.ค. 64

53 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 24,000.00             24,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ แอนด์ ที เมดิคอล 24,000.00       ร้านเอ แอนด์ ที เมดิคอล เสนอราคาต ่าสุด  24000 บาท 529 ลว. 14 พ.ค. 64

54 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 24,990.00             24,990.00         เฉพาะเจาะจง บ.แอลบีพี เมดิคอล แอนด์ ซายน์ จ่ากัด 24,990.00       บ.แอลบีพี เมดิคอล แอนด์ ซายน์ จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด  24990 บาท 530 ลว. 14 พ.ค. 64

55 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 30,970.00             30,970.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไทปันซัมมิท จ่ากัด 30,970.00       บ.ไทปันซัมมิท จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด  30970 บาท 531 ลว. 18 พ.ค. 64

56 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,000.00               2,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.ไทปันซัมมิท จ่ากัด 2,000.00         บ.ไทปันซัมมิท จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด  2000 บาท 532 ลว. 18 พ.ค. 64

57 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 40,000.00             40,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.บี.บี.แพทย์ยภัณฑ์ จ่ากัด 40,000.00       บ.บี.บี.แพทย์ยภัณฑ์ จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด  40000 บาท 533 ลว. 18 พ.ค. 64

58 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 18,000.00             18,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอคอททอน จ่ากัด 18,000.00       บ.ไบโอคอททอน จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด  18000 บาท 534 ลว. 18 พ.ค. 64

59 จา้งปรับปรุงส่านักงาน 34,149.93             34,149.93         เฉพาะเจาะจง บ.ที ควอลิต้ี จ่ากัด 34,149.93       บ.ที ควอลิต้ี จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด  34149.93 บาท 535 ลว. 18 พ.ค. 64

60 จา้งผลิตวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,600.00               1,600.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ๋ โฆษณา 1,600.00         ร้านเอ๋ โฆษณา เสนอราคาต ่าสุด  1600 บาท 536 ลว. 20 พ.ค. 64

61 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 23,590.00             23,590.00         เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 23,590.00       ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต ่าสุด  23590 บาท 537 ลว. 20 พ.ค. 64

62 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,600.00               3,600.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ไวท์ เปเปอร์ ซัพพลาย 3,600.00         หจก.ไวท์ เปเปอร์ ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด  3600 บาท 538 ลว. 21 พ.ค. 64

63 จา้งซ่อมเครื องปรับอากาศ 2,000.00               2,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.เฮงเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ่ากัด 2,000.00         บ.เฮงเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด  2000 บาท 539 ลว. 21 พ.ค. 64

64 จา้งซ่อมบ่ารุงยานพาหนะ กข 2308 ศก 963.00                 963.00             เฉพาะเจาะจง ร้านอู่น้อยการช่าง 963.00           ร้านอู่น้อยการช่าง เสนอราคาต ่าสุด  963 บาท 540 ลว. 21 พ.ค. 64

65 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 300.00                 300.00             เฉพาะเจาะจง ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน 300.00           ร้านโอปอล์ก๊อปปีป้ร้ิน เสนอราคาต ่าสุด  300 บาท 541 ลว. 21 พ.ค. 64

66 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 2,500.00               2,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.จตุรโชคกรุ๊ป จ่ากัด 2,500.00         บ.จตุรโชคกรุ๊ป จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด  2500 บาท 542 ลว. 21 พ.ค. 64

67 จา้งซ่อมเครื องเอกซเรย์ 24,500.00             24,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.บีเจเอช เมดิคอล จ่ากัด 24,500.00       บ.บีเจเอช เมดิคอล จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด  24500 บาท 545 ลว. 19 พ.ค. 64

68 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 12,800.00             12,800.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ไวท์ เปเปอร์ ซัพพลาย 12,800.00       หจก.ไวท์ เปเปอร์ ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด  12800 บาท 546 ลว. 19 พ.ค. 64

69 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 33,090.00             33,090.00         เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 33,090.00       ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต ่าสุด  33090 บาท 547 ลว. 21 พ.ค. 64

70 ซ้ือวัสดุบริโภค 9,373.20               9,373.20           เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ่ากัด 9,373.20         บ.แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด  9373.2 บาท 548 ลว. 27 พ.ค. 64

71 จา้งผลิตวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 4,500.00               4,500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านต้นโอ๊ค มีเดีย 4,500.00         ร้านต้นโอ๊ค มีเดีย เสนอราคาต ่าสุด  4500 บาท 549 ลว. 25 พ.ค. 64

72 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 50,000.00             50,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.เวลแคร์ เมดิคอล จ่ากัด 50,000.00       บ.เวลแคร์ เมดิคอล จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด  50000 บาท 551 ลว. 27 พ.ค. 64

73 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,100.00               1,100.00           เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ่ากัด 1,100.00         บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด  1100 บาท 552 ลว. 27 พ.ค. 64

74 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 3,300.00               3,300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทอง 3,300.00         ร้านแสงทอง เสนอราคาต ่าสุด  3300 บาท 553 ลว. 28 พ.ค. 64

75 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 5,010.00               5,010.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วงพวงวัสดุ 5,010.00         ร้านแก้วงพวงวัสดุ เสนอราคาต ่าสุด  5010 บาท 554 ลว. 6 พ.ค. 64

76 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,780.00               2,780.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วงพวงวัสดุ 2,780.00         ร้านแก้วงพวงวัสดุ เสนอราคาต ่าสุด  2780 บาท 555 ลว. 7 พ.ค. 64

77 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 8,785.00               8,785.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วงพวงวัสดุ 8,785.00         ร้านแก้วงพวงวัสดุ เสนอราคาต ่าสุด  8785 บาท 556 ลว. 12 พ.ค. 64

78 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 5,580.00               5,580.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วงพวงวัสดุ 5,580.00         ร้านแก้วงพวงวัสดุ เสนอราคาต ่าสุด  5580 บาท 557 ลว. 18 พ.ค. 64



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลกันทรารมย์ 

วันที ่31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

รายช่ือผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

79 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 16,257.00             16,257.00         เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วงพวงวัสดุ 16,257.00       ร้านแก้วงพวงวัสดุ เสนอราคาต ่าสุด  16257 บาท 558 ลว. 25 พ.ค. 64

80 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 10,800.00             10,800.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไทปันซัมมิท จ่ากัด 10,800.00       บ.ไทปันซัมมิท จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด  10800 บาท 559 ลว. 25 พ.ค. 64

81 จา้งผลิตและพิมพ์เอกสาร 45,000.00             45,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสะเกษการพิมพ์ 45,000.00       ร้านศรีสะเกษการพิมพ์ เสนอราคาต ่าสุด  45000 บาท 560 ลว. 25 พ.ค. 64

82 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 6,056.00               6,056.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วงพวงวัสดุ 6,056.00         ร้านแก้วงพวงวัสดุ เสนอราคาต ่าสุด  6056 บาท 561 ลว. 28 พ.ค. 64

83 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 1,250.00               1,250.00           เฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ 1,250.00         ร้านชัยชนะ เสนอราคาต ่าสุด  1250 บาท 562 ลว. 28 พ.ค. 64

84 ซ้ือวัสดุบริโภค 12,800.00             12,800.00         เฉพาะเจาะจง โรงสีข้าวแสวงทรัพย์ 12,800.00       โรงสีข้าวแสวงทรัพย์ เสนอราคาต ่าสุด  12800 บาท 563 ลว. 28 พ.ค. 64

85 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 12,200.00             12,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 12,200.00       ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต ่าสุด  12200 บาท 564 ลว. 25 พ.ค. 64

86 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 10,560.00             10,560.00         เฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ 10,560.00       ร้านชัยชนะ เสนอราคาต ่าสุด  10560 บาท 565 ลว. 28 พ.ค. 64

87 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,650.00               1,650.00           เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ่ากัด 1,650.00         บ.สมาร์ท ไอที แอดวานซ์ จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด  1650 บาท 567 ลว. 28 พ.ค. 64

88 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,250.00               4,250.00           เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์ยนต์ 4,250.00         ร้านประดิษฐ์ยนต์ เสนอราคาต ่าสุด  4250 บาท 568 ลว. 28 พ.ค. 64

89 จา้งเหมาปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 3,000.00               3,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเครื องเสียง 3,000.00         ร้านเครื องเสียง เสนอราคาต ่าสุด  3000 บาท 569 ลว. 31 พ.ค. 64

90 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 1,198.40               1,198.40           เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 1,198.40         บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด  1198.4 บาท Den043 ลว. 5 พ.ค. 64

91 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 83,168.96             83,168.96         เฉพาะเจาะจง บ.เออีซี เฮลธ์แคร์ จ่ากัด 83,168.96       บ.เออีซี เฮลธ์แคร์ จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด  83168.96 บาท Lab110 ลว. 5 พ.ค. 64

92 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 76,700.00             76,700.00         เฉพาะเจาะจง บ.กุลนร เมดดิคอล เซอร์วิส จ่ากัด 76,700.00       บ.กุลนร เมดดิคอล เซอร์วิส จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด  76700 บาท Lab111 ลว. 5 พ.ค. 64

93 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 230.00                 230.00             เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย 230.00           ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย เสนอราคาต ่าสุด  230 บาท Lab112 ลว. 5 พ.ค. 64

94 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 5,480.00               5,480.00           เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ่ากัด 5,480.00         บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด  5480 บาท Lab113 ลว. 5 พ.ค. 64

95 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 67,300.00             67,300.00         เฉพาะเจาะจง บ.กุลนร เมดดิคอล เซอร์วิส จ่ากัด 67,300.00       บ.กุลนร เมดดิคอล เซอร์วิส จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด  67300 บาท Lab114 ลว. 6 พ.ค. 64

96 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 14,000.00             14,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซ์แล็บ จ่ากัด 14,000.00       บ.เอ็กซ์แล็บ จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด  14000 บาท Lab115 ลว. 6 พ.ค. 64

97 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 39,300.00             39,300.00         เฉพาะเจาะจง บ.กุลนร เมดดิคอล เซอร์วิส จ่ากัด 39,300.00       บ.กุลนร เมดดิคอล เซอร์วิส จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด  39300 บาท Lab116 ลว. 6 พ.ค. 64

98 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 75,000.00             75,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ่ากัด 75,000.00       บ.เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด  75000 บาท Lab117 ลว. 5 พ.ค. 64

99 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 6,100.00               6,100.00           เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ่ากัด 6,100.00         บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด  6100 บาท Lab118 ลว. 5 พ.ค. 64

100 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 5,350.00               5,350.00           เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด 5,350.00         บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด  5350 บาท Lab119 ลว. 7 พ.ค. 64

101 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 27,840.00             27,840.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ที.ซี.เมดิคอล กรุ๊ป 27,840.00       หจก.ที.ซี.เมดิคอล กรุ๊ป เสนอราคาต ่าสุด  27840 บาท Lab120 ลว. 7 พ.ค. 64

รวม 1,645,630.54


