
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


