
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 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,400.00               1,400.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 1,400.00         หจก.ภิญโญฟาร์มาซี เสนอราคาต  าสุด  1400 บาท Pha129 ลว. 15 ม.ค. 64

53 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. 64

54 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

55 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

56 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

57 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

58 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

59 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. 64

60 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

61 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

62 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

63 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

64 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

65 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

66 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

67 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

68 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

69 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

70 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

71 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

72 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

73 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

74 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

75 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

76 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

77 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

78 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



แบบ สขร. 1
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และราคาทีเ่สนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

79 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

80 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

81 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

82 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

83 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

84 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

85 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

86 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

87 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

88 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

89 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

90 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

91 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

92 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

93 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

94 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

95 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

96 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

97 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

98 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

99 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

100 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

101 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

102 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

103 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

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

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

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

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

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

109 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

110 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

111 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

112 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

113 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

114 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

115 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

116 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

117 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



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

118 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

119 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

120 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

121 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

122 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

123 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

รวม 3,324,696.38


