
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลกันทรารมย์ 

วันที ่31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายช่ือผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลกันทรารมย์ 

วันที ่31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายช่ือผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

โรงพยาบาลกันทรารมย์ 

วันที ่31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายช่ือผู้เสนอราคา เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

รวม 3,712,796.20


