
แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจดัซ้ือ ราคากลาง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา
หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (8)  (9)  (10)
1 ว.ยา 4,920.00       4,920.00      เฉพาะเจาะจง ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) 4,920.00        ท.ีโอ.เคมีคอลส์(1979) เกณฑ์ราคา ลว. 3 พ.ย. 2563

2 ว.ยา 1,950.00       1,950.00      เฉพาะเจาะจง ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) 1,950.00        ท.ีโอ.เคมีคอลส์(1979) เกณฑ์ราคา ลว. 3 พ.ย. 2563

3 ว.ยา 2,160.00       2,160.00      เฉพาะเจาะจง ยนูีซัน 2,160.00        ยนูีซัน เกณฑ์ราคา ลว. 3 พ.ย. 2563

4 ว.ยา 2,216.00       2,216.00      เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาติกา 2,216.00        ฟาร์มาติกา เกณฑ์ราคา ลว. 3 พ.ย. 2563

5 ว.ยา 1,990.00       1,990.00      เฉพาะเจาะจง แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 1,990.00        แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี เกณฑ์ราคา ลว. 3 พ.ย. 2563

6 ว.ยา 10,750.00     10,750.00     เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร์ม 10,750.00      โปลิฟาร์ม เกณฑ์ราคา ลว. 3 พ.ย. 2563

7 ว.ยา 6,800.00       6,800.00      เฉพาะเจาะจง ยโูทเปี้ยน 6,800.00        ยโูทเปี้ยน เกณฑ์ราคา ลว. 3 พ.ย. 2563

8 ว.ยา 4,600.00       4,600.00      เฉพาะเจาะจง ยโูทเปี้ยน 4,600.00        ยโูทเปี้ยน เกณฑ์ราคา ลว. 3 พ.ย. 2563

9 ว.ยา 8,842.00       8,842.00      เฉพาะเจาะจง ยโูทเปี้ยน 8,842.00        ยโูทเปี้ยน เกณฑ์ราคา ลว. 3 พ.ย. 2563

10 ว.ยา 10,000.00     10,000.00     เฉพาะเจาะจง ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ 10,000.00      ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ เกณฑ์ราคา ลว. 3 พ.ย. 2563

11 ว.ยา 3,750.00       3,750.00      เฉพาะเจาะจง มาซาแลบ 3,750.00        มาซาแลบ เกณฑ์ราคา ลว. 3 พ.ย. 2563

12 ว.ยา 17,655.00     17,655.00     เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 17,655.00      ซิลลิค ฟาร์มา เกณฑ์ราคา ลว. 3 พ.ย. 2563

13 ว.ยา 23,540.00     23,540.00     เฉพาะเจาะจง ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล 23,540.00      ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล เกณฑ์ราคา ลว. 3 พ.ย. 2563

14 ว.ยา 2,996.00       2,996.00      เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช 2,996.00        ดีเคเอสเอช เกณฑ์ราคา ลว. 3 พ.ย. 2563

15 ว.ยา 1,399.56       1,399.56      เฉพาะเจาะจง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ 1,399.56        ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ เกณฑ์ราคา ลว. 3 พ.ย. 2563

16 ว.ยา 21,900.00     21,900.00     เฉพาะเจาะจง มาซาแลบ 21,900.00      มาซาแลบ เกณฑ์ราคา ลว. 3 พ.ย. 2563

17 ว.ยา 26,000.00     26,000.00     เฉพาะเจาะจง ตรัย เม็ดดิคอล 26,000.00      ตรัย เม็ดดิคอล เกณฑ์ราคา ลว. 3 พ.ย. 2563

18 ว.ยา 3,200.00       3,200.00      เฉพาะเจาะจง เบอร์ลินฟาร์มาซูตคอลอนิดัสตร้ี 3,200.00        เบอร์ลินฟาร์มาซูตคอล
อนิดัสตร้ี

เกณฑ์ราคา ลว. 3 พ.ย. 2563

19 ว.ยา 9,200.00       9,200.00      เฉพาะเจาะจง เบอร์ลินฟาร์มาซูตคอลอนิดัสตร้ี 9,200.00        เบอร์ลินฟาร์มาซูตคอล
อนิดัสตร้ี

เกณฑ์ราคา ลว. 3 พ.ย. 2563

20 ว.ยา 10,700.00     10,700.00     เฉพาะเจาะจง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ 10,700.00      ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ เกณฑ์ราคา ลว. 3 พ.ย. 2563

 (7)

แบบสรุปผลการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  ตุลาคม  2562
(ชือ่หนว่ยงาน) โรงพยาบาลสบเมย

วนัที ่  เดือน  พฤศจกิายน พ.ศ. 2563  (1)

ล าดับท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคทีเ่สนอ



แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจดัซ้ือ ราคากลาง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา
หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  ตุลาคม  2562
(ชือ่หนว่ยงาน) โรงพยาบาลสบเมย

วนัที ่  เดือน  พฤศจกิายน พ.ศ. 2563  (1)

ล าดับท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคทีเ่สนอ

21 ว.ยา 12,305.00     12,305.00     เฉพาะเจาะจง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ 12,305.00      ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ เกณฑ์ราคา ลว. 3 พ.ย. 2563

22 ว.ยา 6,420.00       6,420.00      เฉพาะเจาะจง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ 6,420.00        ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ เกณฑ์ราคา ลว. 3 พ.ย. 2563

23 ว.ยา 7,635.00       7,635.00      เฉพาะเจาะจง พรีเมด ฟาร์มา พลัส 7,635.00        พรีเมด ฟาร์มา พลัส เกณฑ์ราคา ลว. 3 พ.ย. 2563

24 ว.ยา 4,400.00       4,400.00      เฉพาะเจาะจง พรีเมด ฟาร์มา พลัส 4,400.00        พรีเมด ฟาร์มา พลัส เกณฑ์ราคา ลว. 3 พ.ย. 2563

25 ว.ยา 8,720.50       8,720.50      เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช 8,720.50        ดีเคเอสเอช เกณฑ์ราคา ลว. 3 พ.ย. 2563

26 ว.ยา 7,543.50       7,543.50      เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช 7,543.50        ดีเคเอสเอช เกณฑ์ราคา ลว. 3 พ.ย. 2563

27 ว.ยา 8,140.00       8,140.00      เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 8,140.00        แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล เกณฑ์ราคา ลว. 3 พ.ย. 2563

28 ว.ยา 3,000.00       3,000.00      เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 3,000.00        แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล เกณฑ์ราคา ลว. 3 พ.ย. 2563

29 ว.ยา 4,074.00       4,074.00      เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 4,074.00        แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล เกณฑ์ราคา ลว. 3 พ.ย. 2563

30 ว.ยา 7,015.00       7,015.00      เฉพาะเจาะจง ภญิโญฟาร์มาซี 7,015.00        ภญิโญฟาร์มาซี เกณฑ์ราคา ลว. 3 พ.ย. 2563

31 ว.ยา 16,200.00     16,200.00     เฉพาะเจาะจง ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ 16,200.00      ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ เกณฑ์ราคา ลว. 3 พ.ย. 2563

32 ว.ยา 1,770.00       1,770.00      เฉพาะเจาะจง ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ 1,770.00        ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ เกณฑ์ราคา ลว. 3 พ.ย. 2563

33 ว.ยา 3,180.00       3,180.00      เฉพาะเจาะจง มาสุ 3,180.00        มาสุ เกณฑ์ราคา ลว. 3 พ.ย. 2563

34 ว.ยา 1,400.00       1,400.00      เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร์ม 1,400.00        โปลิฟาร์ม เกณฑ์ราคา ลว. 3 พ.ย. 2563

35 ว.ยา 10,435.00     10,435.00     เฉพาะเจาะจง พรอส ฟาร์มา 10,435.00      พรอส ฟาร์มา เกณฑ์ราคา ลว. 3 พ.ย. 2563

36 ว.ยา 2,760.00       2,760.00      เฉพาะเจาะจง พีเอม็แอล พลัส 2,760.00        พีเอม็แอล พลัส เกณฑ์ราคา ลว. 3 พ.ย. 2563

37 ว.ยา 8,580.00       8,580.00      เฉพาะเจาะจง ซีฟาม 8,580.00        ซีฟาม เกณฑ์ราคา ลว. 3 พ.ย. 2563

38 ว.ยา 7,200.00       7,200.00      เฉพาะเจาะจง ซีฟาม 7,200.00        ซีฟาม เกณฑ์ราคา ลว. 3 พ.ย. 2563

39 ว.ยา 3,852.00       3,852.00      เฉพาะเจาะจง บ.ีเอล็.ฮ้ัว 3,852.00        บ.ีเอล็.ฮ้ัว เกณฑ์ราคา ลว. 3 พ.ย. 2563

40 ว.ยา 7,200.00       7,200.00      เฉพาะเจาะจง นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า 7,200.00        นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า เกณฑ์ราคา ลว. 3 พ.ย. 2563

41 ว.ยา 7,875.00       7,875.00      เฉพาะเจาะจง นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า 7,875.00        นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า เกณฑ์ราคา ลว. 3 พ.ย. 2563

42 ว.ยา 14,000.00     14,000.00     เฉพาะเจาะจง เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ 14,000.00      เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ เกณฑ์ราคา ลว. 3 พ.ย. 2563

43 ว.ยา 1,284.00       1,284.00      เฉพาะเจาะจง เอฟ.ซี.พี 1,284.00        เอฟ.ซี.พี เกณฑ์ราคา ลว. 3 พ.ย. 2563



แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจดัซ้ือ ราคากลาง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา
หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  ตุลาคม  2562
(ชือ่หนว่ยงาน) โรงพยาบาลสบเมย

วนัที ่  เดือน  พฤศจกิายน พ.ศ. 2563  (1)

ล าดับท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคทีเ่สนอ

44 ว.ยา 7,245.00       7,245.00      เฉพาะเจาะจง เมดไลน์ 7,245.00        เมดไลน์ เกณฑ์ราคา ลว. 3 พ.ย. 2563

45 ว.ยา 3,700.00       3,700.00      เฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมทหาร 3,700.00        โรงงานเภสัชกรรมทหาร เกณฑ์ราคา ลว. 3 พ.ย. 2563

46 ว.ยา 4,896.32    4,896.32    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 4,896.32     องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา ลว. 3 พ.ย. 2563

47 ว.ยา 76,896.25   76,896.25  เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 76,896.25    องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา ลว. 3 พ.ย. 2563

48 ว.ยา 4,780.00    4,780.00    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 4,780.00     องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา ลว. 3 พ.ย. 2563

49 ว.ยา 2,500.00    2,500.00    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 2,500.00     องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา ลว. 3 พ.ย. 2563

50 ว.เวชภณัฑ์มใิช่ยา 8,988.00       8,988.00      เฉพาะเจาะจง โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 8,988.00        โอเร็กซ์ เทรดด้ิง เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7528 ลว. 2 พ.ย. 2563

51 ว.เวชภณัฑ์มใิช่ยา 33,600.00     33,600.00     เฉพาะเจาะจง เอน็.เทค.ซัพพลาย 33,600.00      เอน็.เทค.ซัพพลาย เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7546 ลว. 3 พ.ย. 2563

52 ว.เวชภณัฑ์มใิช่ยา 1,800.00       1,800.00      เฉพาะเจาะจง เค.เอน็.เอส เมดิคอล 1,800.00        เค.เอน็.เอส เมดิคอล เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7549 ลว. 3 พ.ย. 2563

53 ว.ทันตกรรม 10,530.00     10,530.00     เฉพาะเจาะจง ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย 10,530.00      ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7815 ลว. 16 พ.ย. 2563

54 ว.ทันตกรรม 7,735.03       7,735.03      เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช 7,735.03        ดีเคเอสเอช เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7809 ลว. 16 พ.ย. 2563

55 ว.ทันตกรรม 2,480.00       2,480.00      เฉพาะเจาะจง แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน 2,480.00        แอคคอร์ด คอร์ปอเรชัน่ เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7808 ลว. 16 พ.ย. 2563

56 ว.ทันตกรรม 6,860.00       6,860.00      เฉพาะเจาะจง วี อาร์ พี เด้นท์ 6,860.00        วี อาร์ พี เด้นท์ เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7807 ลว. 16 พ.ย. 2563

57 ว.ทันตกรรม 1,575.00       1,575.00      เฉพาะเจาะจง ไดรว์ เด็นท่ัล อนิคอร์ปอเรช่ัน 1,575.00        ไดรว์ เด็นทั่ล อนิคอร์ปอเรชัน่ เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7900 ลว. 28 พ.ย. 2563

58 ว.การแพทย์ 1,000.00       1,000.00      เฉพาะเจาะจง ทีเอน็ เน็ตเวิร์ก โซลูช่ัน 1,000.00        ทีเอน็ เน็ตเวิร์ก โซลูชัน่ เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7529 ลว. 2 พ.ย. 2563

59 ว.การแพทย์ 2,500.00       2,500.00      เฉพาะเจาะจง ทีเอน็ เน็ตเวิร์ก โซลูช่ัน 2,500.00        ทีเอน็ เน็ตเวิร์ก โซลูชัน่ เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7530 ลว. 2 พ.ย. 2563
60 ว.การแพทย์ 12,000.00     12,000.00     เฉพาะเจาะจง ทีเอน็ เน็ตเวิร์ก โซลูช่ัน 12,000.00      ทีเอน็ เน็ตเวิร์ก โซลูชัน่ เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7531 ลว. 2 พ.ย. 2563

61 ว.การแพทย์ 9,595.00       9,595.00      เฉพาะเจาะจง เอน็.เทค.ซัพพลาย 9,595.00        เอน็.เทค.ซัพพลาย เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7534 ลว. 2 พ.ย. 2563

62 ว.การแพทย์ 15,015.00     15,015.00     เฉพาะเจาะจง อนิสทรูเม้นท์ แล็ป 15,015.00      อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7544 ลว. 3 พ.ย. 2563

63 ว.การแพทย์ 9,297.20       9,297.20      เฉพาะเจาะจง โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 9,297.20        โอเร็กซ์ เทรดด้ิง เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7548 ลว. 3 พ.ย. 2563

64 ว.วทิย์ 24,320.00     24,320.00     เฉพาะเจาะจง ไบโอเซน 24,320.00      ไบโอเซน เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7395 ลว. 28 ต.ค. 2563

65 ว.วทิย์ 30,450.00     30,450.00     เฉพาะเจาะจง เอม็พี เมดกรุ๊ป 30,450.00      เอม็พี เมดกรุ๊ป เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7396 ลว. 28 ต.ค. 2563

66 ว.วทิย์ 39,940.00     39,940.00     เฉพาะเจาะจง ไบโอเซน 39,940.00      ไบโอเซน เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7397 ลว. 28 ต.ค. 2563

67 ว.วทิย์ 750.00         750.00         เฉพาะเจาะจง เอม็พี เมดกรุ๊ป 750.00          เอม็พี เมดกรุ๊ป เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7444 ลว. 29 ต.ค. 2563
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68 ว.วทิย์ 6,955.00       6,955.00      เฉพาะเจาะจง ไนน์ โกลเด้นท์ 6,955.00        ไนน์ โกลเด้นท์ เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7446 ลว. 29 ต.ค. 2563

69 ว.วทิย์ 7,490.00       7,490.00      เฉพาะเจาะจง ไบโอ พลัส เมดิคอล 7,490.00        ไบโอ พลัส เมดิคอล เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7447 ลว. 29 ต.ค. 2563

70 ว.วทิย์ 44,822.00     44,822.00     เฉพาะเจาะจง ไบโอเซน 44,822.00      ไบโอเซน เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7459 ลว. 29 ต.ค. 2563

71 ว.วทิย์ 14,980.00     14,980.00     เฉพาะเจาะจง ไนน์ โกลเด้นท์ 14,980.00      ไนน์ โกลเด้นท์ เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7460 ลว. 29 ต.ค. 2563

72 ว.วทิย์ 330.00         330.00         เฉพาะเจาะจง ศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย

330.00          ศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย

เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7755 ลว. 12 พ.ย. 2563

73 วสัดุการแพทย ์( X-Ray )      15,600.00      15,600.00 เฉพาะเจาะจง อดุรเมดิคอล       15,600.00 อดุรเมดิคอล เกณฑ์ราคา  ลว. 26 พ.ย. 2563

74 วสัดุการแพทย ์( X-Ray )      45,300.00      45,300.00 เฉพาะเจาะจง โตโมกราฟ       45,300.00 โตโมกราฟ เกณฑ์ราคา  ลว. 26 พ.ย. 2563

75 วสัดุการแพทย ์( X-Ray )      41,000.00      41,000.00 เฉพาะเจาะจง ทีจแีอล เมดิคัล ซิสเต็มส์       41,000.00 ทีจแีอล เมดิคัล ซิสเต็มส์ เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7805 ลว. 16 พ.ย. 2563

76 วสัดุออกซิเจน 9,894.00       9,894.00      เฉพาะเจาะจง ลานนาอนิดัสเตรียลแกส๊ 9,894.00        ลานนาอนิดัสเตรียลแกส๊ เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7532 ลว. 2 พ.ย. 2563

77 วสัดุออกซิเจน 10,473.00     10,473.00     เฉพาะเจาะจง ลานนาอนิดัสเตรียลแกส๊ 10,473.00      ลานนาอนิดัสเตรียลแกส๊ เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7533 ลว. 2 พ.ย. 2563

78 ส่ิงส่งตรวจ 36,680.00     36,680.00     เฉพาะเจาะจง ไบร์ทแล็บ 36,680.00      ไบร์ทแล็บ เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7521 ลว. 2 พ.ย. 2563

79 ส่ิงส่งตรวจ 700.00         700.00         เฉพาะเจาะจง รพ.ศรีสังวาล 700.00          รพ.ศรีสังวาล เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7745 ลว. 12 พ.ย. 2563

80 ส่ิงส่งตรวจ 800.00         800.00         เฉพาะเจาะจง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 800.00          กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7716 ลว. 11 พ.ย. 2563

81 ส่ิงส่งตรวจ 2,650.00       2,650.00      เฉพาะเจาะจง เอส.บ.ีแล็บ 2,650.00        เอส.บ.ีแล็บ เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7231 ลว. 29 ต.ค. 2563

82 ส่ิงส่งตรวจ 9,500.00       9,500.00      เฉพาะเจาะจง ศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย

9,500.00        ศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย

เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7756 ลว. 12 พ.ย. 2563

83 ส่ิงส่งตรวจ 120.00         120.00         เฉพาะเจาะจง รพ.ศรีสังวาล 120.00          รพ.ศรีสังวาล เกณฑ์ราคา มส 0032.3/8070 ลว. 26 พ.ย. 2563

84 จา้งท าฟนัปลอม 9,585.00       9,585.00      เฉพาะเจาะจง เอก็ซา ซีแลม 9,585.00        เอก็ซา ซีแลม เกณฑ์ราคา มส 0032.3/6966 ลว. 7 ต.ค. 2563
85 ว.ส านกังาน 3,205.00       3,205.00      เฉพาะเจาะจง สายณัห์ พาณิชย์ 3,205.00        สายณัห์ พาณิชย์ เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7811 ลว. 16 พ.ย. 2563
86 ว.ส านกังาน 1,150.00       1,150.00      เฉพาะเจาะจง สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 1,150.00        สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7583 ลว. 4 พ.ย. 2563
87 ว.ส านกังาน 23,766.00     23,766.00     เฉพาะเจาะจง ไพลินสาส์น 23,766.00      ไพลินสาส์น เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7399 ลว. 28 ต.ค. 2563
88 ว.ส านกังาน 6,055.00       6,055.00      เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมภวูศิน 6,055.00        น้ าด่ืมภวูศิน เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7324 ลว. 26 ต.ค. 2563
89 ว.ส านกังาน 400.00         400.00         เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมภวูศิน 400.00          น้ าด่ืมภวูศิน เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7324 ลว. 26 ต.ค. 2563
90 ว.กอ่สร้าง 19,781.00     19,781.00     เฉพาะเจาะจง ช่ืนชูไพรกอ่สร้าง 19,781.00      ชืน่ชไูพรกอ่สร้าง เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7581 ลว. 4 พ.ย. 2563
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91 ว.กอ่สร้าง 5,744.83       5,744.83      เฉพาะเจาะจง หลังคาเหล็กเมทัลชีท 5,744.83        หลังคาเหล็กเมทัลชที เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7678 ลว. 9 พ.ย. 2563
92 ว.กอ่สร้าง 105.00         105.00         เฉพาะเจาะจง ว.ไฟฟ้า ประปา สบเมย 105.00          ว.ไฟฟ้า ประปา สบเมย เกณฑ์ราคา มส 0032.3/8029 ลว. 25 พ.ย. 2563
93 ว.แกส๊หุงต้ม 10,880.00     10,880.00     เฉพาะเจาะจง กริชบริการ 10,880.00      กริชบริการ เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7384 ลว. 27 ต.ค. 2563
94 ว.แกส๊หุงต้ม 2,805.00       2,805.00      เฉพาะเจาะจง กริชบริการ 2,805.00        กริชบริการ เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7453 ลว. 29 ต.ค. 2563
95 ว.แกส๊หุงต้ม 605.00         605.00         เฉพาะเจาะจง กริชบริการ 605.00          กริชบริการ เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7842 ลว. 17 พ.ย. 2563
96 ว.งานบ้านฯ 10,707.00     10,707.00     เฉพาะเจาะจง สายณัห์ พาณิชย์ 10,707.00      สายณัห์ พาณิชย์ เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7812 ลว. 16 พ.ย. 2563
97 ว.งานบ้านฯ 1,800.00       1,800.00      เฉพาะเจาะจง ช.การไฟฟ้า 1,800.00        ช.การไฟฟ้า เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7586 ลว. 4 พ.ย. 2563
98 ว.งานบ้านฯ 210.00         210.00         เฉพาะเจาะจง แม่สะเรียงใจดี 210.00          แม่สะเรียงใจดี เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7873 ลว. 18 พ.ย. 2563
99 ว.งานบ้านฯ 295,300.00    295,300.00   เฉพาะเจาะจง อาร์ เอส โปรดักส์ ซัพพลาย 295,300.00    อาร์ เอส โปรดักส์ ซัพพลาย เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7664 ลว. 9 พ.ย. 2563
100 ว.คอม 4,000.00       4,000.00      เฉพาะเจาะจง นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป 4,000.00        นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7295 ลว. 22 ต.ค. 2563

101 ว.ไฟฟา้ 650.00         650.00         เฉพาะเจาะจง ช.การไฟฟ้า 650.00          ช.การไฟฟ้า เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7940 ลว. 23 พ.ย. 2563
102 ว.ไฟฟา้ 325.00         325.00         เฉพาะเจาะจง ช.การไฟฟ้า 325.00          ช.การไฟฟ้า เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7777 ลว. 13 พ.ย. 2563
103 ว.ไฟฟา้ 1,100.00       1,100.00      เฉพาะเจาะจง ช.การไฟฟ้า 1,100.00        ช.การไฟฟ้า เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7680 ลว. 9 พ.ย. 2563
104 ว.ไฟฟา้ 960.00         960.00         เฉพาะเจาะจง ช.การไฟฟ้า 960.00          ช.การไฟฟ้า เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7454 ลว. 29 ต.ค. 2563
105 ว.ไฟฟา้ 1,455.00       1,455.00      เฉพาะเจาะจง ช.การไฟฟ้า 1,455.00        ช.การไฟฟ้า เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7386 ลว. 17 ต.ค. 2563
106 ว.ไฟฟา้ 3,970.00       3,970.00      เฉพาะเจาะจง ช.การไฟฟ้า 3,970.00        ช.การไฟฟ้า เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7389 ลว. 17 ต.ค. 2563
107 ว.ยานพานหะ 690.00         690.00         เฉพาะเจาะจง สุขมุเซอร์วิส 690.00          สุขมุเซอร์วิส เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7941 ลว. 23 พ.ย. 2563
108 ว.เช้ือเพลิง 46,564.30     46,564.30     เฉพาะเจาะจง สุขมุเซอร์วิส 46,564.30      สุขมุเซอร์วิส เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7322 ลว. 26 ต.ค. 2563
109 ว.บริโภค 23,514.00     23,514.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเพื่อน 23,514.00      ร้านเพื่อน เกณฑ์ราคา มส 0032.3/6717 ลว. 29 ก.ย. 2563 
110 ว.โรงงาน 2,950.00       2,950.00      เฉพาะเจาะจง ช่ืนชูไพรกอ่สร้าง 2,950.00        ชืน่ชไูพรกอ่สร้าง เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7462 ลว. 30 ต.ค. 2563
111 ว.บริโภค 11,243.00     11,243.00     เฉพาะเจาะจง ร้านคนแม่สะเรียง 11,243.00      ร้านคนแม่สะเรียง เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7385 ลว. 27 ต.ค. 2563
112 ว.บริโภค 15,187.00     15,187.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเพื่อน 15,187.00      ร้านเพื่อน เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7323 ลว. 26 ต.ค. 2563
113 ค.การแพทย์ 144,400.00    144,400.00   เฉพาะเจาะจง ทีเอน็ เน็ตเวิร์ก โซลูช่ัน 144,400.00    ทีเอน็ เน็ตเวิร์ก โซลูชัน่ เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7547 ลว. 3 พ.ย. 2563
114 ค.ต่ า(ส านักงาน) 2,600.00       2,600.00      เฉพาะเจาะจง ช.การไฟฟ้า 2,600.00        ช.การไฟฟ้า เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7749 ลว. 12 พ.ย. 2563
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115 ค.ต่ า(ส านักงาน) 7,100.00       7,100.00      เฉพาะเจาะจง สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 7,100.00        สหเฟอร์นิเจอร์ 1998 เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7810 ลว. 16 พ.ย. 2563
116 ค.ต่ า(ส านักงาน) 1,900.00       1,900.00      เฉพาะเจาะจง ช.การไฟฟ้า 1,900.00        ช.การไฟฟ้า เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7895 ลว. 23 พ.ย. 2563
117 ค.การเกษตร 8,300.00       8,300.00      เฉพาะเจาะจง ช.การไฟฟ้า 8,300.00        ช.การไฟฟ้า เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7871 ลว. 18 พ.ย. 2563
118 จา้งเหมาขนขยะอนัตราย 6,878.00       6,878.00      เฉพาะเจาะจง ส.เรืองโรจน์สระบุรี 6,878.00        ส.เรืองโรจน์สระบุรี เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7658 ลว. 9 พ.ย. 2563
119 จา้งเหมาขนขยะ 1,080.00       1,080.00      เฉพาะเจาะจง ส.เรืองโรจน์สระบุรี 1,080.00        ส.เรืองโรจน์สระบุรี เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7201 ลว. 20 ต.ค. 2563
120 ค่าจา้งตรวจเช็คระบบไปป์ไลน์ 5,350.00       5,350.00      เฉพาะเจาะจง เชียงใหม่ เคเอสที 5,350.00        เชยีงใหม่ เคเอสที เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7628 ลว. 6 พ.ย. 2563
121 ค่าจา้งท าประกนัภยั 27,586.74     27,586.74     เฉพาะเจาะจง กรุงเทพประกนัภยั 27,586.74      กรุงเทพประกนัภยั เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7872 ลว. 18 พ.ย. 2563
122 ค่าจา้งถา่ยเอกสาร 1,776.00       1,776.00      เฉพาะเจาะจง แม่สะเรียงการพิมพ์ 1,776.00        แม่สะเรียงการพิมพ์ เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7390 ลว. 27 ต.ค. 2563
123 ค่าจา้งถา่ยเอกสาร 1,500.00       1,500.00      เฉพาะเจาะจง แม่สะเรียงการพิมพ์ 1,500.00        แม่สะเรียงการพิมพ์ เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7391 ลว. 27 ต.ค. 2563
124 ค่าจา้งถา่ยเอกสาร 360.00         360.00         เฉพาะเจาะจง แม่สะเรียงการพิมพ์ 360.00          แม่สะเรียงการพิมพ์ เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7319 ลว. 26 ต.ค. 2563
125 ค่าจา้งถา่ยเอกสาร 250.00         250.00         เฉพาะเจาะจง แม่สะเรียงการพิมพ์ 250.00          แม่สะเรียงการพิมพ์ เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7344 ลว. 27 ต.ค. 2563
126 ค่าจา้งถา่ยเอกสาร 3,150.00       3,150.00      เฉพาะเจาะจง แม่สะเรียงการพิมพ์ 3,150.00        แม่สะเรียงการพิมพ์ เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7320 ลว. 26 ต.ค. 2563
127 ค่าจา้งถา่ยเอกสาร 1,000.00       1,000.00      เฉพาะเจาะจง แม่สะเรียงการพิมพ์ 1,000.00        แม่สะเรียงการพิมพ์ เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7814 ลว. 16 พ.ย. 2563
128 ค่าจา้งท าตรายาง 8,930.00       8,930.00      เฉพาะเจาะจง แม่สะเรียงการพิมพ์ 8,930.00        แม่สะเรียงการพิมพ์ เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7752 ลว. 12 พ.ย. 2563
129 ค่าจา้งท าสมุดส่งผู้ป่วย 3,960.00       3,960.00      เฉพาะเจาะจง แม่สะเรียงการพิมพ์ 3,960.00        แม่สะเรียงการพิมพ์ เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7780 ลว. 13 พ.ย. 2563
130 ค่าจา้งอดัรูป 250.00         250.00         เฉพาะเจาะจง แม่สะเรียงคัลเลอร์แลป 250.00          แม่สะเรียงคัลเลอร์แลป เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7947 ลว. 23 พ.ย. 2563
131 ค่าจา้งท าสติกเกอร์ 250.00         250.00         เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย 250.00          โรงพิมพ์ครูเกรียงชยั เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7847 ลว. 17 พ.ย. 2563
132 ค่าจา้งท า พรบ. 645.21         645.21         เฉพาะเจาะจง อนิทรประกนัภยั 645.21          อนิทรประกนัภยั เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7683 ลว. 9 พ.ย. 2563
133 ซ่อม ค.ยาน 28,000.00     28,000.00     เฉพาะเจาะจง พัฒนพงศ์ ออโต้แอร์ 28,000.00      พัฒนพงศ์ ออโต้แอร์ เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7688 ลว. 10 พ.ย. 2563
134 ซ่อม ค.ยาน 3,650.00       3,650.00      เฉพาะเจาะจง สไมล์เวยอ์อโต้พาร์ท 3,650.00        สไมล์เวยอ์อโต้พาร์ท เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7846 ลว. 17 พ.ย. 2563
135 ซ่อม ค.ยาน 17,250.00     17,250.00     เฉพาะเจาะจง สไมล์เวยอ์อโต้พาร์ท 17,250.00      สไมล์เวยอ์อโต้พาร์ท เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7557 ลว. 3 พ.ย. 2563
136 ซ่อม ค.ยาน 6,960.00       6,960.00      เฉพาะเจาะจง พัฒนพงศ์ ออโต้แอร์ 6,960.00        พัฒนพงศ์ ออโต้แอร์ เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7341 ลว. 27 ต.ค. 2563 
137 ซ่อม ค.ยาน 14,345.00     14,345.00     เฉพาะเจาะจง อูว่ัฒนา 14,345.00      อูว่ัฒนา เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7321 ลว. 26 ต.ค. 2563
138 ซ่อม ค.ยาน 2,870.00       2,870.00      เฉพาะเจาะจง สบเมยการช่าง 2,870.00        สบเมยการชา่ง เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7339 ลว. 27 ต.ค. 2563
139 ซ่อม ค.ยาน 14,190.00     14,190.00     เฉพาะเจาะจง สไมล์เวยอ์อโต้พาร์ท 14,190.00      สไมล์เวยอ์อโต้พาร์ท เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7607 ลว. 5 พ.ย. 2563



แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจดัซ้ือ ราคากลาง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา
หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  ตุลาคม  2562
(ชือ่หนว่ยงาน) โรงพยาบาลสบเมย

วนัที ่  เดือน  พฤศจกิายน พ.ศ. 2563  (1)

ล าดับท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคทีเ่สนอ

140 ค่าไปรษณีย์ 4,357.00       4,357.00      เฉพาะเจาะจง ท่ีท าการไปรษณีย์ 4,357.00        ที่ท าการไปรษณีย์ เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7655 ลว. 9 พ.ย. 2563
141 ค่าอนิเตอร์เน็ท 7,639.80       7,639.80      เฉพาะเจาะจง ทีโอที 7,639.80        ทีโอที เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7835 ลว. 17 พ.ย. 2563

142 ค่าอนิเตอร์เน็ท 2,675.00       2,675.00      เฉพาะเจาะจง กสท. 2,675.00        กสท. เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7660 ลว. 9 พ.ย. 2563
143 ค่าไฟฟ้า 126,440.68    126,440.68   เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้า 126,440.68    การไฟฟ้า เกณฑ์ราคา มส 0032.3/7656 ลว. 9 พ.ย. 2563
144 ค่าโทรศัพท์ 1,071.66       1,071.66      เฉพาะเจาะจง ทีโอที 1,071.66        ทีโอที เกณฑ์ราคา มส 0032.3/2023 ลว. 25 พ.ย. 2563
145 ค่าอนิเตอร์เน็ท 749.00         749.00         เฉพาะเจาะจง ทีโอที 749.00          ทีโอที เกณฑ์ราคา มส 0032.3/8022 ลว. 25 พ.ย. 2563
146 ค่าโทรศัพท์ 1,748.92       1,748.92      เฉพาะเจาะจง กสท. 1,748.92        กสท. เกณฑ์ราคา มส 0032.3/8075 ลว. 27 พ.ย. 2563

1,859,224.50      

3,426,440.35      


