
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


