
EB4  ขอ2
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) ที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (8)  (9)  (10)

1 ว.ยา 5,600.00      5,600.00      เฉพาะเจาะจง ไบโอฟารม เคมิคัลส 5,600.00 ไบโอฟารม เคมิคัลส เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

2 ว.ยา 4,230.00      4,230.00      เฉพาะเจาะจง แสงไทยเมดิคอล 4,230.00 แสงไทยเมดิคอล เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

3 ว.ยา 3,492.48      3,492.48      เฉพาะเจาะจง จรูญเภสัช 3,492.48 จรูญเภสัช เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

4 ว.ยา 2,782.00      2,782.00      เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช 2,782.00 ดีเคเอสเอช เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

5 ว.ยา 2,875.00      2,875.00      เฉพาะเจาะจง นิวไลฟ ฟารมา 2,875.00 นิวไลฟ ฟารมา เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

6 ว.ยา 595.00        595.00        เฉพาะเจาะจง สนง.คณะกรรมการอาหารและยา 595.00 สนง.คณะกรรมการอาหารและยา เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

7 ว.ยา 3,600.00      3,600.00      เฉพาะเจาะจง นานา ซัพพลาย 3,600.00 นานา ซัพพลาย เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

8 ว.ยา 5,700.00      5,700.00      เฉพาะเจาะจง เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี 5,700.00 เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

9 ว.ยา 4,200.00      4,200.00      เฉพาะเจาะจง มาสุ 4,200.00 มาสุ เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

10 ว.ยา 3,723.60      3,723.60      เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลม เคลเลอร 3,723.60 ดีทแฮลม เคลเลอร เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

11 ว.ยา 7,350.00      7,350.00      เฉพาะเจาะจง ที.โอ.เคมีคอลส 7,350.00 ที.โอ.เคมีคอลส เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

12 ว.ยา 6,500.00      6,500.00      เฉพาะเจาะจง โอสถ อินเตอร แลบบอราทอรีส 6,500.00 โอสถ อินเตอร แลบบอราทอรีส เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

13 ว.ยา 5,000.00      5,000.00      เฉพาะเจาะจง พาตารแลบ(2517) 5,000.00 พาตารแลบ(2517) เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

14 ว.ยา 14,280.00    14,280.00    เฉพาะเจาะจง โมเดิรน ฟารมา 14,280.00 โมเดิรน ฟารมา เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

15 ว.ยา 10,600.00    10,600.00    เฉพาะเจาะจง ยูโทเปยน 10,600.00 ยูโทเปยน เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

16 ว.ยา 3,480.00      3,480.00      เฉพาะเจาะจง ที.แมน ฟารมา 3,480.00 ที.แมน ฟารมา เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

17 ว.ยา 9,400.00      9,400.00      เฉพาะเจาะจง เกร็ทเตอรมายบาซิน 9,400.00 เกร็ทเตอรมายบาซิน เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

18 ว.ยา 8,900.00      8,900.00      เฉพาะเจาะจง โปลิฟารม 8,900.00 โปลิฟารม เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

19 ว.ยา 3,300.00      3,300.00      เฉพาะเจาะจง ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส 3,300.00 ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน  ตุลาคม  2562

(ชื่อหนวยงาน) โรงพยาบาลสบเมย

วันที่   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  (1)

รายชื่อผูเสนอราคาและราคที่เสนอ

 (7)

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง



EB4  ขอ2
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) ที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน  ตุลาคม  2562

(ชื่อหนวยงาน) โรงพยาบาลสบเมย

วันที่   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  (1)

รายชื่อผูเสนอราคาและราคที่เสนอ
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

20 ว.ยา 11,000.00    11,000.00    เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค 11,000.00 แอตแลนติค เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

21 ว.ยา 2,430.00      2,430.00      เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค 2,430.00 แอตแลนติค เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

22 ว.ยา 2,400.00      2,400.00      เฉพาะเจาะจง แอปคาร ฟารมาแลป 2,400.00 แอปคาร ฟารมาแลป เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

23 ว.ยา 5,050.00      5,050.00      เฉพาะเจาะจง นิวไลฟ ฟารมา 5,050.00 นิวไลฟ ฟารมา เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

24 ว.ยา 25,680.00    25,680.00    เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 25,680.00 ซิลลิค ฟารมา เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

25 ว.ยา 1,294.70      1,294.70      เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 1,294.70 ซิลลิค ฟารมา เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

26 ว.ยา 3,448.61      3,448.61      เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 3,448.61 ซิลลิค ฟารมา เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

27 ว.ยา 2,100.00      2,100.00      เฉพาะเจาะจง โมเดิรน ฟารมา 2,100.00 โมเดิรน ฟารมา เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

28 ว.ยา 9,000.00      9,000.00      เฉพาะเจาะจง โมเดิรน ฟารมา 9,000.00 โมเดิรน ฟารมา เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

29 ว.ยา 4,760.00      4,760.00      เฉพาะเจาะจง แอตแลนตา เมดดิคแคร 4,760.00 แอตแลนตา เมดดิคแคร เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

30 ว.ยา 5,780.00      5,780.00      เฉพาะเจาะจง แอตแลนตา เมดดิคแคร 5,780.00 แอตแลนตา เมดดิคแคร เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

31 ว.ยา 2,380.00      2,380.00      เฉพาะเจาะจง จรูญเภสัช 2,380.00 จรูญเภสัช เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

32 ว.ยา 6,062.00      6,062.00      เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟารมาซี 6,062.00 ภิญโญฟารมาซี เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

33 ว.ยา 40,550.00    40,550.00    เฉพาะเจาะจง เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ 40,550.00 เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

34 ว.ยา 9,159.20      9,159.20      เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช 9,159.20 ดีเคเอสเอช เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

35 ว.ยา 1,284.00      1,284.00      เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช 1,284.00 ดีเคเอสเอช เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

36 ว.ยา 6,720.00      6,720.00      เฉพาะเจาะจง พรอส ฟารมา 6,720.00 พรอส ฟารมา เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

37 ว.ยา 8,988.00      8,988.00      เฉพาะเจาะจง บี.เอ็ล.ฮั้ว 8,988.00 บี.เอ็ล.ฮั้ว เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

38 ว.ยา 12,840.00    12,840.00    เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลม เคลเลอร 12,840.00 ดีทแฮลม เคลเลอร เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

39 ว.ยา 4,140.00      4,140.00      เฉพาะเจาะจง ที เอ็น พี เฮลทแคร 4,140.00 ที เอ็น พี เฮลทแคร เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562



EB4  ขอ2
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) ที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน  ตุลาคม  2562

(ชื่อหนวยงาน) โรงพยาบาลสบเมย

วันที่   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  (1)

รายชื่อผูเสนอราคาและราคที่เสนอ
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

40 ว.ยา 4,200.00      4,200.00      เฉพาะเจาะจง ฟารมาฮอฟ 4,200.00 ฟารมาฮอฟ เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

41 ว.ยา 6,930.00      6,930.00      เฉพาะเจาะจง ฟารมาแลนด 6,930.00 ฟารมาแลนด เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

42 ว.ยา 9,162.00      9,162.00      เฉพาะเจาะจง พรีเมด ฟารมา 9,162.00 พรีเมด ฟารมา เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

43 ว.ยา 7,120.00      7,120.00      เฉพาะเจาะจง โพส เฮลท แคร 7,120.00 โพส เฮลท แคร เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

44 ว.ยา 7,200.00      7,200.00      เฉพาะเจาะจง โพส เฮลท แคร 7,200.00 โพส เฮลท แคร เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

45 ว.ยา 3,550.00      3,550.00      เฉพาะเจาะจง โพส เฮลท แคร 3,550.00 โพส เฮลท แคร เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

46 ว.ยา 21,988.50    21,988.50    เฉพาะเจาะจง แอโรแคร 21,988.50 แอโรแคร เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

47 ว.ยา 1,900.00      1,900.00      เฉพาะเจาะจง ฟารมา อินโนวา 1,900.00 ฟารมา อินโนวา เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

48 ว.ยา 2,100.00      2,100.00      เฉพาะเจาะจง โปลิฟารม 2,100.00 โปลิฟารม เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

49 ว.ยา 15,660.00    15,660.00    เฉพาะเจาะจง มาซา แลบ 15,660.00 มาซา แลบ เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

50 ว.ยา 2,160.00      2,160.00      เฉพาะเจาะจง ยูนีซัน 2,160.00 ยูนีซัน เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

51 ว.ยา 3,900.00      3,900.00      เฉพาะเจาะจง ที.โอ.เคมีคอลส 3,900.00 ที.โอ.เคมีคอลส เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

52 ว.ยา 7,000.00      7,000.00      เฉพาะเจาะจง ที.โอ.เคมีคอลส 7,000.00 ที.โอ.เคมีคอลส เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

53 ว.ยา 5,080.00      5,080.00      เฉพาะเจาะจง พรอส ฟารมา 5,080.00 พรอส ฟารมา เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

54 ว.ยา 12,000.00    12,000.00    เฉพาะเจาะจง คอสมา เทรดดิ้ง 12,000.00 คอสมา เทรดดิ้ง เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

55 ว.ยา 4,550.00      4,550.00      เฉพาะเจาะจง คอสมา เทรดดิ้ง 4,550.00 คอสมา เทรดดิ้ง เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

56 ว.ยา 6,680.00      6,680.00      เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟารมาซี 6,680.00 ภิญโญฟารมาซี เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

57 ว.ยา 12,228.50    12,228.50    เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟารมาซี 12,228.50 ภิญโญฟารมาซี เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

58 ว.ยา 21,430.00    21,430.00    เฉพาะเจาะจง เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ 21,430.00 เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

59 ว.ยา 3,100.00      3,100.00      เฉพาะเจาะจง เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ 3,100.00 เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562



EB4  ขอ2
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) ที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน  ตุลาคม  2562

(ชื่อหนวยงาน) โรงพยาบาลสบเมย

วันที่   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  (1)

รายชื่อผูเสนอราคาและราคที่เสนอ
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

60 ว.ยา 3,600.00      3,600.00      เฉพาะเจาะจง พรอส ฟารมา 3,600.00 พรอส ฟารมา เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

61 ว.ยา 2,600.00      2,600.00      เฉพาะเจาะจง พรอส ฟารมา 1,500.00         พรอส ฟารมา เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

62 ว.ยา 2,440.00      2,440.00      เฉพาะเจาะจง พีเอ็มแอล พลัส 2,062.50         พีเอ็มแอล พลัส เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

63 ว.ยา 7,000.00      7,000.00      เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัชกรรม 310.00            ชุมชนเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

64 ว.ยา 4,000.00      4,000.00      เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัชกรรม 13,000.00        ชุมชนเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

65 ว.ยา 15,600.00    15,600.00    เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตร้ี 29,000.00        เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตร้ี เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

66 ว.ยา 3,852.00      3,852.00      เฉพาะเจาะจง บี.เอ็ล.ฮั้ว 3,852.00 บี.เอ็ล.ฮั้ว เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

67 ว.ยา 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง ฟารมาแลนด 6,000.00 ฟารมาแลนด เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

68 ว.ยา 2,890.00      2,890.00      เฉพาะเจาะจง แอตแลนตา เมดดิคแคร 2,890.00 แอตแลนตา เมดดิคแคร เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

69 ว.ยา 7,600.00      7,600.00      เฉพาะเจาะจง จีไอเอส 7,600.00 จีไอเอส เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

70 ว.ยา 5,321.00      5,321.00      เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 5,321.00      องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

71 ว.ยา 19,531.00    19,531.00    เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 19,531.00    องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

72 ว.ยา 6,553.80      6,553.80      เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 6,553.80      องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

73 ว.ยา 3,100.00      3,100.00      เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 3,100.00      องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

74 ว.ยา 110,725.89   110,725.89  เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 110,725.89   องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว. 10 ต.ค. 2562

75 ว.เวชภัณฑมิใชยา 8,140.00      8,140.00      เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช 8,140.00      ดีเคเอสเอช เกณฑราคา มส 0032.3/6703 ลว.4 ต.ค. 2562

76 ว.เวชภัณฑมิใชยา 5,962.00      5,962.00      เฉพาะเจาะจง เอฟ.ซ.ีพี 5,962.00      เอฟ.ซี.พี เกณฑราคา มส 0032.3/6702 ลว.4 ต.ค. 2562

77 ว.เวชภัณฑมิใชยา 13,900.00    13,900.00    เฉพาะเจาะจง ไทยกอส 13,900.00    ไทยกอส เกณฑราคา มส 0032.3/6701 ลว.4 ต.ค. 2562

78 ว.เวชภัณฑมิใชยา 1,186.00      1,186.00      เฉพาะเจาะจง อินสทรูเมนท 1,186.00      อินสทรูเมนท เกณฑราคา มส 0032.3/6698 ลว.4 ต.ค. 2562 

79 ว.เวชภัณฑมิใชยา 17,770.00    17,770.00    เฉพาะเจาะจง เอ็น.เทค.ซัพพลาย 17,770.00    เอ็น.เทค.ซัพพลาย เกณฑราคา มส 0032.3/6697 ลว.4 ต.ค. 2562
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80 ว.เวชภัณฑมิใชยา 26,424.00    26,424.00    เฉพาะเจาะจง อินสทรูเมนท 26,424.00    อินสทรูเมนท เกณฑราคา มส 0032.3/6696 ลว.4 ต.ค. 2562

81 ว.ทันตกรรม 15,150.00    15,150.00    เฉพาะเจาะจง แอคคอรด คอรปอเรชั่น 15,150.00    แอคคอรด คอรปอเรชั่น เกณฑราคา มส 0032.3/6832 ลว.11 ต.ค. 2562

82 ว.การแพทย 6,007.00      6,007.00      เฉพาะเจาะจง อินสทรูเมนท 6,007.00      อินสทรูเมนท เกณฑราคา มส0032.3/6700 ลว.4 ต.ค 2562

83 ว.วิทย 34,826.25    34,826.25    เฉพาะเจาะจง ซายน แอนด เมด 34,826.25    ซายน แอนด เมด เกณฑราคา มส 0032.3/6433 ลว. 26 ก.ย 2562

84 วัสดุออกซิเจน 11,632.00    11,632.00    เฉพาะเจาะจง ลานนาอินดัสเตรียลแกส 11,632.00    ลานนาอินดัสเตรียลแกส เกณฑราคา มส 0032.3/6704 ลว.4 ต.ค 2562

85 วัสดุออกซิเจน 11,561.00    11,561.00    เฉพาะเจาะจง ลานนาอินดัสเตรียลแกส 11,561.00    ลานนาอินดัสเตรียลแกส เกณฑราคา มส 0032.3/6705 ลว.4 ต.ค 2562

86 ว.สํานักงาน 10,900.00    10,900.00    เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มภูวศิน 10,900.00    น้ําดื่มภูวศิน เกณฑราคา มส 0032.3/6101 ลว. 17 ก.ย 2562

87 ว.สํานักงาน 17,000.00    17,000.00    เฉพาะเจาะจง นานา ซัพพลาย 17,000.00    นานา ซัพพลาย เกณฑราคา มส 0032.3/6748 ลว.8 ต.ค 2562

88 ว.สํานักงาน 1,200.00      1,200.00      เฉพาะเจาะจง โสภา การไฟฟา 1,200.00      โสภา การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/7022 ลว.21 ต.ค 2562

89 ว.สํานักงาน 5,910.00      5,910.00      เฉพาะเจาะจง น้ําดิ่มภูวศิน 5,910.00      น้ําดิ่มภูวศิน เกณฑราคา มส 0032.3/6439 ลว. 26 ก.ย 2562

90 ว.สํานักงาน 4,500.00      4,500.00      เฉพาะเจาะจง ช.การไฟฟา 4,500.00      ช.การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/6697 ลว.4 ต.ค 2562

91 ว.สํานักงาน 2,500.00      2,500.00      เฉพาะเจาะจง ช.การไฟฟา 2,500.00      ช.การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/6925 ลว.17 ต.ค 2562

92 ว.สํานักงาน 12,887.00    12,887.00    เฉพาะเจาะจง ไพลินสาสน 12,887.00    ไพลินสาสน เกณฑราคา มส 0032.3/7028 ลว.21 ต.ค 2562

93 ว.กอสราง 15,968.00    15,968.00    เฉพาะเจาะจง หลังคาเหล็กเมทัลซีท 15,968.00    หลังคาเหล็กเมทัลซีท เกณฑราคา มส 0032.3/7107 ลว.24 ต.ค 2562

94 ว.งานบานฯ 8,913.00      8,913.00      เฉพาะเจาะจง พัฒพงษ พาณิชย 8,913.00      พัฒพงษ พาณิชย เกณฑราคา มส 0032.3/7041 ลว.22 ต.ค 2562

95 ว.งานบานฯ 2,640.00      2,640.00      เฉพาะเจาะจง พัฒพงษ พาณิชย 2,640.00      พัฒพงษ พาณิชย เกณฑราคา มส 0032.3/6629 ลว.2 ต.ค 2562

96 ว.งานบานฯ 22,280.00    22,280.00    เฉพาะเจาะจง ลักคคลีนนิ่ง ซัพพลาย 22,280.00    ลักคคลีนนิ่ง ซัพพลาย เกณฑราคา มส 0032.3/6660 ลว.3 ต.ค 2562

97 ว.งานบานฯ 890.00        890.00        เฉพาะเจาะจง ช.การไฟฟา 890.00        ช.การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/7021 ลว.21 ต.ค 2562

98 ว.แกสหุงตม 2,700.00      2,700.00      เฉพาะเจาะจง กริชบริการ 2,700.00      กริชบริการ เกณฑราคา มส 0032.3/6924 ลว.17 ต.ค 2562

99 ว.งานบานฯ 129.00        129.00        เฉพาะเจาะจง ไพลินสาสน 129.00        ไพลินสาสน เกณฑราคา มส 0032.3/7027 ลว.21 ต.ค 2562



EB4  ขอ2
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) ที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน  ตุลาคม  2562

(ชื่อหนวยงาน) โรงพยาบาลสบเมย

วันที่   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  (1)

รายชื่อผูเสนอราคาและราคที่เสนอ
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

100 ว.คอม 4,500.00      4,500.00      เฉพาะเจาะจง นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร 4,500.00      นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร เกณฑราคา มส 0032.3/6891 ลว.16 ต.ค 2562

101 ว.คอม 6,500.00      6,500.00      เฉพาะเจาะจง นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร 6,500.00      นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร เกณฑราคา มส 0032.3/6714 ลว.7 ต.ค 2562

102 ว.คอม 1,500.00      1,500.00      เฉพาะเจาะจง นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร 1,500.00      นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร เกณฑราคา มส 0032.3/6626 ลว.2 ต.ค 2562

103 ว.คอม 2,300.00      2,300.00      เฉพาะเจาะจง ไอทีเซ็นเตอร กรุป 2,300.00      ไอทีเซ็นเตอร กรุป เกณฑราคา มส 0032.3/7193 ลว.28 ต.ค 2562

104 ว.คอม 1,520.00      1,520.00      เฉพาะเจาะจง ไพลินสาสน 1,520.00      ไพลินสาสน เกณฑราคา มส 0032.3/7026 ลว.21 ต.ค 2562

105 ว.ไฟฟา 5,409.00      5,409.00      เฉพาะเจาะจง ช.การไฟฟา 5,409.00      ช.การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/6633 ลว.2 ต.ค 2562

106 ว.ไฟฟา 205.00        205.00        เฉพาะเจาะจง ช.การไฟฟา 205.00        ช.การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/6881 ลว.15 ต.ค 2562

107 ว.ยานพานหะ 2,600.00      2,600.00      เฉพาะเจาะจง ชัยไดนาโม 2,600.00      ชัยไดนาโม เกณฑราคา มส 0032.3/6632 ลว.2 ต.ค 2562

108 ว.ยานพานหะ 840.00        840.00        เฉพาะเจาะจง สุขุมเซอรวิส 840.00        สุขุมเซอรวิส เกณฑราคา มส 0032.3/6634 ลว.2 ต.ค 2562

109 ว.เชื้อเพลิง 50,319.80    50,319.80    เฉพาะเจาะจง สุขุมเซอรวิส 50,319.80    สุขุมเซอรวิส เกณฑราคา มส 0032.3/6474 ลว.27 ก.ย.2562

110 ว.โฆษณา 2,100.00      2,100.00      เฉพาะเจาะจง โสภา การไฟฟา 2,100.00      โสภา การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/6868 ลว.15 ต.ค 2562

111 ว.บริโภค 770.00        770.00        เฉพาะเจาะจง พัฒพงษ พาณิชย 770.00        พัฒพงษ พาณิชย เกณฑราคา มส 0032.3/6630 ลว.2 ต.ค 2562

112 ค.วิทย.(ต่ํา) 24,000.00    24,000.00    เฉพาะเจาะจง อินสทรูเมนท 24,000.00    อินสทรูเมนท เกณฑราคา มส 0032.3/6691  ลว.4 ต.ค 2562

113 คาจางเหมาทําฟนปลอม 8,085.00      8,085.00      เฉพาะเจาะจง เอ็กซา ซีแลม 8,085.00      เอ็กซา ซีแลม เกณฑราคา มส 0032.3/5783 ลว.2 ก.ย 2562

114 จางเหมาขนขยะ กย.62 6,745.00      6,745.00      เฉพาะเจาะจง ส.เรืองโรจนสระบุรี 6,745.00      ส.เรืองโรจนสระบุรี เกณฑราคา มส 0032.3/6534 ลว.30 ก.ย 2562

115 จางทําความสะอาดบานพักรับรอง 1,000.00      1,000.00      เฉพาะเจาะจง นางศุภัตตรา เตจะ 1,000.00      นางศุภัตตรา เตจะ เกณฑราคา มส 0032.3/6437 ลว.26 ก.ย 2562

116 คาจางถายเอกสาร 3,250.00      3,250.00      เฉพาะเจาะจง แมสะเรียงการพิมพ 3,250.00      แมสะเรียงการพิมพ เกณฑราคา มส 0032.3/6193 ลว.20 ก.ย 2562

117 คาจางถายเอกสาร 3,600.00      3,600.00      เฉพาะเจาะจง แมสะเรียงการพิมพ 3,600.00      แมสะเรียงการพิมพ เกณฑราคา มส 0032.3/6192 ลว.20 ก.ย 2562

118 เชาเครื่องอาน XRAY 35,000.00    35,000.00    เฉพาะเจาะจง ทรานสเทค 35,000.00    ทรานสเทค เกณฑราคา มส 0032.3/6475 ลว.27 ก.ย 2562

119 คาจางเหมาทําอาหารผูปวย 79,200.00    79,200.00    เฉพาะเจาะจง นางนงเยาว เรือนจันตา 79,200.00    นางนงเยาว เรือนจันตา เกณฑราคา มส 0032.3/7302 ลว.31 ต.ค 2562



EB4  ขอ2
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) ที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน  ตุลาคม  2562

(ชื่อหนวยงาน) โรงพยาบาลสบเมย

วันที่   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  (1)

รายชื่อผูเสนอราคาและราคที่เสนอ
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

120 คาจางถายเอกสาร 550.00        550.00        เฉพาะเจาะจง FS Print 550.00        FS Print เกณฑราคา มส 0032.3/6879 ลว.15 ต.ค 2562

121 คาจางถายเอกสาร 750.00        750.00        เฉพาะเจาะจง FS Print 750.00        FS Print เกณฑราคา มส 0032.3/6806 ลว.10 ต.ค 2562

122 คาซอมค.ยาน 6,360.00      6,360.00      เฉพาะเจาะจง อูวัฒนา 6,360.00      อูวัฒนา เกณฑราคา มส 0032.3/6367 ลว.25 ก.ย 2562

123 คาซอมค.คอมฯ 400.00        400.00        เฉพาะเจาะจง วิรชา คอมพิวเมท 400.00        วิรชา คอมพิวเมท เกณฑราคา มส 0032.3/7029 ลว.21 ต.ค 2562

124 คาซอมค.ยาน 4,215.00      4,215.00      เฉพาะเจาะจง อูวัฒนา 4,215.00      อูวัฒนา เกณฑราคา มส 0032.3/7053 ลว.22 ต.ค 2562

125 คาซอมค.ยาน 3,210.00      3,210.00      เฉพาะเจาะจง อูวัฒนา 3,210.00      อูวัฒนา เกณฑราคา มส 0032.3/7170 ลว.25 ต.ค 2562

126 คาอินเตอรเน็ท 7,639.80      7,639.80      เฉพาะเจาะจง ทีโอที 7,639.80      ทีโอที เกณฑราคา มส 0032.3/7165 ลว.25 ต.ค 2562

127 คาโทรศัพท 1,279.72      1,279.72      เฉพาะเจาะจง กสท 1,279.72      กสท เกณฑราคา มส 0032.3/7164 ลว.25 ต.ค 2562

128 คาอินเตอรเน็ท 749.00        749.00        เฉพาะเจาะจง ทีโอที 749.00        ทีโอที เกณฑราคา มส 0032.3/7321 ลว.31 ต.ค 2562

129 คาโทรศัพท 1,597.20      1,597.20      เฉพาะเจาะจง ทีโอที 1,597.20      ทีโอที เกณฑราคา มส 0032.3/7322 ลว.31 ต.ค 2562

130 ว.ทันตกรรม 14,020.00    14,020.00    เฉพาะเจาะจง โพส เฮลท แคร 14,020.00    โพส เฮลท แคร เกณฑราคา มส 0032.3/6833 ลว.11 ต.ค 2562

131 ว.การแพทย 3,030.00      3,030.00      เฉพาะเจาะจง เอ็น.เทค.ซัพพลาย 3,030.00      เอ็น.เทค.ซัพพลาย เกณฑราคา มส 0032.3/6699 ลว.4 ต.ค 2562

132 ว.วิทย 50,158.00    50,158.00    เฉพาะเจาะจง ไอเมด ลาบอราทอรี่ส 50,158.00    ไอเมด ลาบอราทอรี่ส เกณฑราคา มส 0032.3/6434 ลว.26 ก.ย 2562

133 ว.วิทย 44,550.00    44,550.00    เฉพาะเจาะจง เอ็มพี เมดกรุป 44,550.00    เอ็มพี เมดกรุป เกณฑราคา มส 0032.3/6435 ลว.26 ก.ย 2562

134 ว.วิทย 17,375.00    17,375.00    เฉพาะเจาะจง ไทย ไดแอ็กนอสติก 17,375.00    ไทย ไดแอ็กนอสติก เกณฑราคา มส 0032.3/6436 ลว.26 ก.ย 2562

135 ว.วิทย 230.00        230.00        เฉพาะเจาะจง ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

สภากาชาดไทย

230.00        ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

สภากาชาดไทย

เกณฑราคา มส 0032.3/6802 ลว.10 ต.ค 2562

136 ว.การแพทย (x-ray)       3,500.00       3,500.00 เฉพาะเจาะจง โตโมกราฟ       3,500.00 โตโมกราฟ เกณฑราคา ลว.15 ต.ค 2562

137 ว.การแพทย (x-ray)     52,800.00     52,800.00 เฉพาะเจาะจง โตโมกราฟ     52,800.00 โตโมกราฟ เกณฑราคา ลว.16 ต.ค 2562

138 สิ่งสงตรวจ 800.00        800.00        เฉพาะเจาะจง กรมวิทยาศาสตรการแพทย 800.00        กรมวิทยาศาสตรการแพทย เกณฑราคา มส 0032.3/6689 ลว.4 ต.ค 2562



EB4  ขอ2
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) ที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน  ตุลาคม  2562

(ชื่อหนวยงาน) โรงพยาบาลสบเมย

วันที่   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  (1)

รายชื่อผูเสนอราคาและราคที่เสนอ
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

139 สิ่งสงตรวจ 1,600.00      1,600.00      เฉพาะเจาะจง กรมวิทยาศาสตรการแพทย 1,600.00      กรมวิทยาศาสตรการแพทย เกณฑราคา มส 0032.3/6862 ลว.16 ต.ค 2562

140 สิ่งสงตรวจ 1,720.00      1,720.00      เฉพาะเจาะจง ไบรทแล็บ 1,720.00      ไบรทแล็บ เกณฑราคา มส 0032.3/6628 ลว.2 ต.ค 2562

141 สิ่งสงตรวจ 950.00        950.00        เฉพาะเจาะจง เอส.บ.ีแล็บ 950.00        เอส.บ.ีแล็บ เกณฑราคา มส 0032.3/6366 ลว.25 ก.ย 2562

142 สิ่งสงตรวจ 10,820.00    10,820.00    เฉพาะเจาะจง ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

สภากาชาดไทย

10,820.00    ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

สภากาชาดไทย

เกณฑราคา มส 0032.3/7041 ลว.24 ต.ค 2562

1,358,150.05     

2,925,365.90     



EB4  ขอ2
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (8)  (9)  (10)

1 ว.ยา 9,159.20         9,159.20       เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช 9,159.20       ดีเคเอสเอช เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

2 ว.ยา 6,034.80         6,034.80       เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช 6,034.80       ดีเคเอสเอช เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

3 ว.ยา 1,155.60         1,155.60       เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 1,155.60       ซิลลิค ฟารมา เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

4 ว.ยา 13,482.00       13,482.00     เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 13,482.00     ซิลลิค ฟารมา เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

5 ว.ยา 2,482.40         2,482.40       เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลม เคลเลอร 2,482.40       ดีทแฮลม เคลเลอร เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

6 ว.ยา 6,420.00         6,420.00       เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลม เคลเลอร 6,420.00       ดีทแฮลม เคลเลอร เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

7 ว.ยา 4,550.00         4,550.00       เฉพาะเจาะจง เอสพีเอส เมดิคอล 4,550.00       เอสพีเอส เมดิคอล เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

8 ว.ยา 5,400.00         5,400.00       เฉพาะเจาะจง เอสพีเอส เมดิคอล 5,400.00       เอสพีเอส เมดิคอล เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

9 ว.ยา 3,800.00         3,800.00       เฉพาะเจาะจง คอสมา เทรดดิ้ง 3,800.00       คอสมา เทรดดิ้ง เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

10 ว.ยา 9,900.00         9,900.00       เฉพาะเจาะจง ซีฟาม 9,900.00       ซีฟาม เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

11 ว.ยา 7,200.00         7,200.00       เฉพาะเจาะจง ซีฟาม 7,200.00       ซีฟาม เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

12 ว.ยา 5,400.00         5,400.00       เฉพาะเจาะจง ยูโทเปยน 5,400.00       ยูโทเปยน เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

13 ว.ยา 17,842.00       17,842.00     เฉพาะเจาะจง ยูโทเปยน 17,842.00     ยูโทเปยน เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

14 ว.ยา 6,250.00         6,250.00       เฉพาะเจาะจง พาตารแลบ(2517) 6,250.00       พาตารแลบ(2517) เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

15 ว.ยา 6,000.00         6,000.00       เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัชกรรม 6,000.00       ชุมชนเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

16 ว.ยา 6,150.00         6,150.00       เฉพาะเจาะจง แอคคอรด คอรปอเรชั่น 6,150.00       แอคคอรด คอรปอเรชั่น เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

17 ว.ยา
11,198.00       11,198.00     

เฉพาะเจาะจง
โอสถ อินเตอร แลบบอราทอรีส 11,198.00     

โอสถ อินเตอร แลบบอราทอ

รีส เกณฑราคา

ลว.1 พ.ย. 2562

18 ว.ยา 8,811.45         8,811.45       เฉพาะเจาะจง บ.ีเอ็ล.ฮั้ว 8,811.45       บ.ีเอ็ล.ฮั้ว เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

19 ว.ยา 4,190.00         4,190.00       เฉพาะเจาะจง โพส เฮลท แคร 4,190.00       โพส เฮลท แคร เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

 (7)

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2562

(ชื่อหนวยงาน) โรงพยาบาลสบเมย

วันที่   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  (1)

รายชื่อผูเสนอราคาและราคที่เสนอ



EB4  ขอ2
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2562

(ชื่อหนวยงาน) โรงพยาบาลสบเมย

วันที่   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  (1)

รายชื่อผูเสนอราคาและราคที่เสนอ

20 ว.ยา 16,000.00       16,000.00     เฉพาะเจาะจง ยูเมดา 16,000.00     ยูเมดา เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

21 ว.ยา 14,730.00       14,730.00     เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟารมาซี 14,730.00     ภิญโญฟารมาซี เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

22 ว.ยา 8,600.00         8,600.00       เฉพาะเจาะจง ที.แมน ฟารมา 8,600.00       ที.แมน ฟารมา เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

23 ว.ยา 10,000.00       10,000.00     เฉพาะเจาะจง มาซา แลบ 10,000.00     มาซา แลบ เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

24 ว.ยา 24,610.00       24,610.00     เฉพาะเจาะจง ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล 24,610.00     ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

25 ว.ยา 7,600.00         7,600.00       เฉพาะเจาะจง จิไอเอส ฟารมา 7,600.00       จิไอเอส ฟารมา เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

26 ว.ยา 4,800.00         4,800.00       เฉพาะเจาะจง แอปคาร ฟารมาแลป 4,800.00       แอปคาร ฟารมาแลป เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

27 ว.ยา 1,536.00         1,536.00       เฉพาะเจาะจง พ.ีด.ีแอล 1,536.00       พ.ีด.ีแอล เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

28 ว.ยา 4,708.00         4,708.00       เฉพาะเจาะจง บ.ีเอ็ล.เอช. เทรดด้ิง 4,708.00       บ.ีเอ็ล.เอช. เทรดด้ิง เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

29 ว.ยา 4,750.00         4,750.00       เฉพาะเจาะจง ฟารมาฮอฟ 4,750.00       ฟารมาฮอฟ เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

30 ว.ยา 2,200.00         2,200.00       เฉพาะเจาะจง โรงงานมิลาโน 2,200.00       โรงงานมิลาโน เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

31 ว.ยา 2,400.00         2,400.00       เฉพาะเจาะจง โรงงานเลิศสิงหเภสัชกรรม 2,400.00       โรงงานเลิศสิงหเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

32 ว.ยา 5,580.00         5,580.00       เฉพาะเจาะจง โรงงานเลิศสิงหเภสัชกรรม 5,580.00       โรงงานเลิศสิงหเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

33 ว.ยา 4,950.00         4,950.00       เฉพาะเจาะจง นิวไลฟ ฟารมา 4,950.00       นิวไลฟ ฟารมา เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

34 ว.ยา 5,400.00         5,400.00       เฉพาะเจาะจง นานา ซัพพลาย 5,400.00       นานา ซัพพลาย เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

35 ว.ยา 11,000.00       11,000.00     เฉพาะเจาะจง เมดไลน 11,000.00     เมดไลน เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

36 ว.ยา 11,000.00       11,000.00     เฉพาะเจาะจง ไบโอฟารม 11,000.00     ไบโอฟารม เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

37 ว.ยา 4,760.00         4,760.00       เฉพาะเจาะจง แอตแลนตา เมดดิคแคร 4,760.00       แอตแลนตา เมดดิคแคร เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

38 ว.ยา 5,400.00         5,400.00       เฉพาะเจาะจง ซีฟาม 5,400.00       ซีฟาม เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

39 ว.ยา 14,000.00       14,000.00     เฉพาะเจาะจง เอ.เอ็น.บ.ี ลาบอราตอรี่ 14,000.00     เอ.เอ็น.บ.ี ลาบอราตอรี่ เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562



EB4  ขอ2
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2562

(ชื่อหนวยงาน) โรงพยาบาลสบเมย

วันที่   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  (1)

รายชื่อผูเสนอราคาและราคที่เสนอ

40 ว.ยา 33,050.00       33,050.00     เฉพาะเจาะจง เอ.เอ็น.บ.ี ลาบอราตอรี่ 33,050.00     เอ.เอ็น.บ.ี ลาบอราตอรี่ เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

41 ว.ยา 18,800.00       18,800.00     เฉพาะเจาะจง เกร็ทเตอรมายบาซิน 18,800.00     เกร็ทเตอรมายบาซิน เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

42 ว.ยา 5,264.40         5,264.40       เฉพาะเจาะจง เกร็ทเตอรมายบาซิน 5,264.40       เกร็ทเตอรมายบาซิน เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

43 ว.ยา 4,860.00         4,860.00       เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค 4,860.00       แอตแลนติค เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

44 ว.ยา 900.00           900.00         เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค 900.00         แอตแลนติค เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

45 ว.ยา 4,261.00         4,261.00       เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค 4,261.00       แอตแลนติค เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

46 ว.ยา 1,875.00         1,875.00       เฉพาะเจาะจง โปลิฟารม 1,875.00       โปลิฟารม เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

47 ว.ยา 4,400.00         4,400.00       เฉพาะเจาะจง โปลิฟารม 4,400.00       โปลิฟารม เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

48 ว.ยา 4,750.00         4,750.00       เฉพาะเจาะจง โปลิฟารม 4,750.00       โปลิฟารม เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

49 ว.ยา
10,000.00       10,000.00     

เฉพาะเจาะจง
เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ 10,000.00     

เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตร้ี เกณฑราคา

ลว.1 พ.ย. 2562

50 ว.ยา
9,000.00         9,000.00       

เฉพาะเจาะจง
เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ 9,000.00       

เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตร้ี เกณฑราคา

ลว.1 พ.ย. 2562

51 ว.ยา 6,170.00         6,170.00       เฉพาะเจาะจง แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอรี่ 6,170.00       แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอรี่ เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

52 ว.ยา 2,200.00         2,200.00       เฉพาะเจาะจง แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอรี่ 2,200.00       แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอรี่ เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

53 ว.ยา 4,200.00         4,200.00       เฉพาะเจาะจง ฟารมาฮอฟ 4,200.00       ฟารมาฮอฟ เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

54 ว.ยา 7,500.00         7,500.00       เฉพาะเจาะจง ที.โอ.เคมีคอลส 7,500.00       ที.โอ.เคมีคอลส เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

55 ว.ยา 2,570.00         2,570.00       เฉพาะเจาะจง ที.โอ.เคมีคอลส 2,570.00       ที.โอ.เคมีคอลส เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

56 ว.ยา 7,000.00         7,000.00       เฉพาะเจาะจง ที.โอ.เคมีคอลส 7,000.00       ที.โอ.เคมีคอลส เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

57 ว.ยา 3,142.00         3,142.00       เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 3,142.00       องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562



EB4  ขอ2
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2562

(ชื่อหนวยงาน) โรงพยาบาลสบเมย

วันที่   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  (1)

รายชื่อผูเสนอราคาและราคที่เสนอ

58 ว.ยา 3,475.00         3,475.00       เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 3,475.00       องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

59 ว.ยา 2,254.05         2,254.05       เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 2,254.05       องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

60 ว.ยา 133,705.25     133,705.25   เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 133,705.25   องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.1 พ.ย. 2562

61 ว.เวชภัณฑมิใชยา 6,000.00         6,000.00       เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช 6,000.00       ดีเคเอสเอช เกณฑราคา มส 0032.3/7373 ลว.5 พ.ย. 2562

62 ว.เวชภัณฑมิใชยา 1,050.00         1,050.00       เฉพาะเจาะจง อินสทรูเมนท 1,050.00       อินสทรูเมนท เกณฑราคา มส 0032.3/7374 ลว.5 พ.ย. 2562

63 ว.เวชภัณฑมิใชยา 1,123.50         1,123.50       เฉพาะเจาะจง โอเร็กซ เทรดดิ้ง 1,123.50       โอเร็กซ เทรดดิ้ง เกณฑราคา มส 0032.3/7375 ลว.5 พ.ย. 2562

64 ว.เวชภัณฑมิใชยา 17,375.80       17,375.80     เฉพาะเจาะจง โอเร็กซ เทรดดิ้ง 17,375.80     โอเร็กซ เทรดดิ้ง เกณฑราคา มส 0032.3/7377 ลว.5 พ.ย. 2562

65 ว.เวชภัณฑมิใชยา 4,387.00         4,387.00       เฉพาะเจาะจง โอเร็กซ เทรดดิ้ง 4,387.00       โอเร็กซ เทรดดิ้ง เกณฑราคา มส 0032.3/7378 ลว.5 พ.ย. 2562

66 ว.เวชภัณฑมิใชยา 26,065.00       26,065.00     เฉพาะเจาะจง อินสทรูเมนท 26,065.00     อินสทรูเมนท เกณฑราคา มส 0032.3/7379 ลว.5 พ.ย. 2562

67 ว.เวชภัณฑมิใชยา 12,825.00       12,825.00     เฉพาะเจาะจง ไทยกอส 12,825.00     ไทยกอส เกณฑราคา มส 0032.3/7380 ลว.5 พ.ย. 2562

68 ว.เวชภัณฑมิใชยา 17,064.00       17,064.00     เฉพาะเจาะจง เอ็น.เทค.ซัพพลาย 17,064.00     เอ็น.เทค.ซัพพลาย เกณฑราคา มส 0032.3/7381 ลว.5 พ.ย. 2562

69 ว.เวชภัณฑมิใชยา 26,210.00       26,210.00     เฉพาะเจาะจง อินสทรูเมนท 26,210.00     อินสทรูเมนท เกณฑราคา มส 0032.3/7382 ลว.5 พ.ย. 2562

70 ว.เวชภัณฑมิใชยา 6,184.00         6,184.00       เฉพาะเจาะจง เอฟ.ซ.ีพี 6,184.00       เอฟ.ซ.ีพี เกณฑราคา มส 0032.3/7383 ลว.5 พ.ย. 2562

71 ว.การแพทย 11,330.00       11,330.00     เฉพาะเจาะจง อินสทรูเมนท 11,330.00     อินสทรูเมนท เกณฑราคา มส 0032.3/7385 ลว. 5 พ.ย 2562

72 ว.การแพทย 3,030.00         3,030.00       เฉพาะเจาะจง อินสทรูเมนท 3,030.00       อินสทรูเมนท เกณฑราคา มส 0032.3/7386 ลว.5 พ.ย. 2562

73 ว.วิทย 32,421.25       32,421.25     เฉพาะเจาะจง ซายน แอนด เมด 32,421.25     ซายน แอนด เมด เกณฑราคา  มส 0032.3/7292 ลว. 30 ต.ค. 2562

74 ว.ออกซิเจน 11,106.00       11,106.00     เฉพาะเจาะจง ลานนาอินดัสเตรียลแกส 11,106.00     ลานนาอินดัสเตรียลแกส เกณฑราคา มส 0032.3/7387 ลว.5 พ.ย. 2562

75 ว.ออกซิเจน 13,691.00       13,691.00     เฉพาะเจาะจง ลานนาอินดัสเตรียลแกส 13,691.00     ลานนาอินดัสเตรียลแกส เกณฑราคา มส 0032.3/7398 ลว.5 พ.ย. 2562

76 ว.สํานักงาน 2,380.00         2,380.00       เฉพาะเจาะจง แมสะเรียงมิตรเกษตร 2,380.00       แมสะเรียงมิตรเกษตร เกณฑราคา มส 0032.3/7984 ลว.25 พ.ย. 2562

77 ว.สํานักงาน 5,840.00         5,840.00       เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มภูวศิน 5,840.00       น้ําดื่มภูวศิน เกณฑราคา มส 0032.3/7209 ลว.28 ต.ค. 2562
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78 ว.สํานักงาน 22,334.00       22,334.00     เฉพาะเจาะจง ไพลินสาสน 22,334.00     ไพลินสาสน เกณฑราคา มส 0032.3/7650 ลว.18 พ.ย. 2562

79 ว.สํานักงาน 2,064.00         2,064.00       เฉพาะเจาะจง พัฒพงษ พาณิชย 2,064.00       พัฒพงษ พาณิชย เกณฑราคา มส 0032.3/7578 ลว.13 พ.ย. 2562

80 ว.กอสราง 4,618.00         4,618.00       เฉพาะเจาะจง หลังคาเหล็กเมทัลซีท 4,618.00       หลังคาเหล็กเมทัลซีท เกณฑราคา มส 0032.3/7370 ลว.4 พ.ย. 2562

81 ว.กอสราง 23,970.00       23,970.00     เฉพาะเจาะจง ชื่นชูไพรกอสราง 23,970.00     ชื่นชูไพรกอสราง เกณฑราคา มส 0032.3/6733 ลว.7 ต.ค. 2562

82 ว.กอสราง 58,403.00       58,403.00     เฉพาะเจาะจง ชื่นชูไพรกอสราง 58,403.00     ชื่นชูไพรกอสราง เกณฑราคา มส 0032.3/6882 ลว.15 ต.ค. 2562

83 ว.กอสราง 915.00           915.00         เฉพาะเจาะจง หลังคาเหล็กเมทัลซีท 915.00         หลังคาเหล็กเมทัลซีท เกณฑราคา มส 0032.3/7392 ลว.5 พ.ย. 2562

84 ว.แกสหุงตม 450.00           450.00         เฉพาะเจาะจง กริชบริการ 450.00         กริชบริการ เกณฑราคา มส 0032.3/7298 ลว.30 ต.ค. 2562

85 ว.แกสหุงตม 2,700.00         2,700.00       เฉพาะเจาะจง กริชบริการ 2,700.00       กริชบริการ เกณฑราคา มส 0032.3/7354 ลว.1 พ.ย. 2562

86 ว.งานบานฯ 2,200.00         2,200.00       เฉพาะเจาะจง ช.การไฟฟา 2,200.00       ช.การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/7923 ลว.22 พ.ย. 2562

87 ว.งานบานฯ 9,809.00         9,809.00       เฉพาะเจาะจง แมสะเรียงมิตรเกษตร 9,809.00       แมสะเรียงมิตรเกษตร เกณฑราคา มส 0032.3/7982 ลว.25 พ.ย. 2562

88 ว.งานบานฯ 14,214.00       14,214.00     เฉพาะเจาะจง พัฒพงษ พาณิชย 14,214.00     พัฒพงษ พาณิชย เกณฑราคา มส 0032.3/7579 ลว.13 พ.ย. 2562

89 ว.คอม 11,500.00       11,500.00     เฉพาะเจาะจง นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร 11,500.00     นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร เกณฑราคา มส 0032.3/7361 ลว.4 พ.ย. 2562

90 ว.ไฟฟา 846.00           846.00         เฉพาะเจาะจง ช.การไฟฟา 846.00         ช.การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/7521 ลว.12 พ.ย. 2562

91 ว.ไฟฟา 4,800.00         4,800.00       เฉพาะเจาะจง โสภา การไฟฟา 4,800.00       โสภา การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/7457 ลว.7 พ.ย. 2562

92 ว.ไฟฟา 7,705.61         7,705.61       เฉพาะเจาะจง ช.การไฟฟา 7,705.61       ช.การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/7840 ลว.20 พ.ย. 2562

93 ว.ไฟฟา 174.00           174.00         เฉพาะเจาะจง พัฒพงษ พาณิชย 174.00         พัฒพงษ พาณิชย เกณฑราคา มส 0032.3/7580 ลว.13 พ.ย. 2562

94 ว.ยานพาหนะ 750.00           750.00         เฉพาะเจาะจง เคซีซี แมสะเรียง 750.00         เคซีซี แมสะเรียง เกณฑราคา มส 0032.3/7467 ลว.8 พ.ย. 2562

95 ว.เชื้อเพลิง 62,381.20       62,381.20     เฉพาะเจาะจง สุขุมเซอรวิส 62,381.20     สุขุมเซอรวิส เกณฑราคา มส 0032.3/7250 ลว.30 ต.ค. 2562

96 ว.โฆษณา และเผยแพร 300.00           300.00         เฉพาะเจาะจง โสภา การไฟฟา 300.00         โสภา การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/3856 ลว.21 พ.ย. 2562

97 ค.ไฟฟา 140,000.00     140,000.00   เฉพาะเจาะจง แฮม เรดิโอ ลําปาง 140,000.00   แฮม เรดิโอ ลําปาง เกณฑราคา  ลว.28 ต.ค. 2562
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98 อินสทรูเมนท 24,300.00       24,300.00     เฉพาะเจาะจง อินสทรูเมนท 24,300.00     อินสทรูเมนท เกณฑราคา มส 0032.3/7375 ลว.5 พ.ย. 2562

99 ค.ต่ํา(ว.งานบาน) 4,250.00         4,250.00       เฉพาะเจาะจง แมสะเรียงมิตรเกษตร 4,250.00       แมสะเรียงมิตรเกษตร เกณฑราคา มส 0032.3/7983 ลว.25 พ.ย. 2562

100 ค.ต่ํา(ว.สนง) 7,000.00         7,000.00       เฉพาะเจาะจง สหเฟอรนิเจอร 7,000.00       สหเฟอรนิเจอร เกณฑราคา มส 0032.3/7585 ลว.14 พ.ย. 2562

101 คาจางเหมาทําฟนปลอม 8,870.00         8,870.00       เฉพาะเจาะจง เอ็กซา ซีแลม 8,870.00       เอ็กซา ซีแลม เกณฑราคา ลว.11 พ.ย. 2562

102 คาจางถายเอกสาร 3,500.00         3,500.00       เฉพาะเจาะจง แมสะเรียงการพิมพ 3,500.00       แมสะเรียงการพิมพ เกณฑราคา มส 0032.3/7837 ลว.20 พ.ย. 2562

103 คาจางถายเอกสาร 3,150.00         3,150.00       เฉพาะเจาะจง แมสะเรียงการพิมพ 3,150.00       แมสะเรียงการพิมพ เกณฑราคา มส 0032.3/7838 ลว.20 พ.ย. 2562

104 คาจางทําตรายาง 2,200.00         2,200.00       เฉพาะเจาะจง แมสะเรียงการพิมพ 2,200.00       แมสะเรียงการพิมพ เกณฑราคา มส 0032.3/7177 ลว.25 ต.ค. 2562

105 คาจางทําตรายาง 1,100.00         1,100.00       เฉพาะเจาะจง แมสะเรียงการพิมพ 1,100.00       แมสะเรียงการพิมพ เกณฑราคา มส 0032.3/7356 ลว.1 พ.ย. 2562

106 จางทําสมุดทะเบียนผูปวย 1,500.00         1,500.00       เฉพาะเจาะจง แมสะเรียงการพิมพ 1,500.00       แมสะเรียงการพิมพ เกณฑราคา มส 0032.3/7314 ลว.30 ต.ค. 2562

107 คาประกันภัยรภยนต 27,586.74       27,586.74     เฉพาะเจาะจง กรุงเทพประกันภัย 27,586.74     กรุงเทพประกันภัย เกณฑราคา มส 0032.3/7642 ลว.18 พ.ย. 2562

108 คาประกันภัยรภยนต 645.21           645.21         เฉพาะเจาะจง อินทรประกันภัย 645.21         อินทรประกันภัย เกณฑราคา มส 0032.3/8023 ลว.27 พ.ย. 2562

109 เชาเคร่ืองอาน XRAY 35,000.00       35,000.00     เฉพาะเจาะจง ทรานสเทค 35,000.00     ทรานสเทค เกณฑราคา มส 0032.3/7234 ลว.30 ต.ค. 2562

110 คาจางติดต้ังกระจก 65,000.00       65,000.00     เฉพาะเจาะจง อินตากระจก 65,000.00     อินตากระจก เกณฑราคา มส 0032.3/7587 ลว.14 พ.ย. 2562

111 คาจางซอม ค.โรงงาน 200.00           200.00         เฉพาะเจาะจง เคซีซี แมสะเรียง 200.00         เคซีซี แมสะเรียง เกณฑราคา มส 0032.3/7232 ลว.29 ต.ค. 2562

112 คาจางซอม ค.งานบานฯ 35,502.60       35,502.60     เฉพาะเจาะจง เค.เอช.ที เซ็นทรัลซัพพลาย 35,502.60     เค.เอช.ที เซ็นทรัลซัพพลาย เกณฑราคา มส 0032.3/7316 ลว.31 ต.ค. 2562

113 คาจางซอม ค.ยานฯ 400.00           400.00         เฉพาะเจาะจง นพรัตนยางยนตเชียงใหม 400.00         นพรัตนยางยนตเชียงใหม เกณฑราคา มส 0032.3/7522 ลว.12 พ.ย. 2562

114 คาจางซอม ค.ยานฯ 630.00           630.00         เฉพาะเจาะจง อูวัฒนา 630.00         อูวัฒนา เกณฑราคา มส 0032.3/7511 ลว.11 พ.ย. 2562

115 คาจางซอม ค.ยานฯ 895.00           895.00         เฉพาะเจาะจง อูวัฒนา 895.00         อูวัฒนา เกณฑราคา มส 0032.3/7463 ลว.8 พ.ย. 2562

116 คาจางซอม ค.ยานฯ 1,000.00         1,000.00       เฉพาะเจาะจง โสภา การไฟฟา 1,000.00       โสภา การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/7422 ลว.6 พ.ย. 2562

117 คาจางซอม ค.ยานฯ 3,385.00         3,385.00       เฉพาะเจาะจง อูวัฒนา 3,385.00       อูวัฒนา เกณฑราคา มส 0032.3/7584 ลว.14 พ.ย. 2562



EB4  ขอ2
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2562

(ชื่อหนวยงาน) โรงพยาบาลสบเมย

วันที่   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  (1)

รายชื่อผูเสนอราคาและราคที่เสนอ

118 คาจางซอม ค.ยานฯ 1,345.00         1,345.00       เฉพาะเจาะจง อูวัฒนา 1,345.00       อูวัฒนา เกณฑราคา มส 0032.3/7586 ลว.14 พ.ย. 2562

119 คาจางซอม ค.ยานฯ 400.00           400.00         เฉพาะเจาะจง นพรัตนยางยนตเชียงใหม 400.00         นพรัตนยางยนตเชียงใหม เกณฑราคา มส 0032.3/7792 ลว.20 พ.ย. 2562

120 คาจางซอม ค.ยานฯ 6,800.00         6,800.00       เฉพาะเจาะจง โสภา การไฟฟา 6,800.00       โสภา การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/7839 ลว.20 พ.ย. 2562

121 คาจางซอม ค.ยานฯ 3,230.00         3,230.00       เฉพาะเจาะจง อูวัฒนา 3,230.00       อูวัฒนา เกณฑราคา มส 0032.3/8002 ลว.26 พ.ย. 2562

122 จางปรับปรุงบานพัก 48,800.00       48,800.00     เฉพาะเจาะจง สายัณหพาณิชย 48,800.00     สายัณหพาณิชย เกณฑราคา มส 0032.3/6699 ลว.4 พ.ย. 2562

123 คาไปรษณีย 2,715.00         2,715.00       เฉพาะเจาะจง ที่ทําการไปรษณีย 2,715.00       ที่ทําการไปรษณีย เกณฑราคา มส 0032.3/7371 ลว.5 พ.ย. 2562

124 คาไฟฟา 126,715.57     126,715.57   เฉพาะเจาะจง การไฟฟา 126,715.57   การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/7431 ลว.7 พ.ย. 2562

125 คาอินเตอรเน็ท 2,675.00         2,675.00       เฉพาะเจาะจง กสท 2,675.00       กสท เกณฑราคา มส 0032.3/7492 ลว.11 พ.ย. 2562

126 คาโทรศัพท 1,477.14         1,477.14       เฉพาะเจาะจง กสท. 1,477.14       กสท. เกณฑราคา มส 0032.3/7916 ลว.22 พ.ย. 2562

127 คาอินเตอรเน็ท 7,639.80         7,639.80       เฉพาะเจาะจง ทีโอที 7,639.80       ทีโอที เกณฑราคา มส 0032.3/6762 ลว.19 พ.ย. 2562

128 คาโทรศัพท 1,512.28         1,512.28       เฉพาะเจาะจง ทีโอที 1,512.28       ทีโอที เกณฑราคา มส 0032.3/6851 ลว.21 พ.ย. 2562

129 คาอินเตอรเน็ท 749.00           749.00         เฉพาะเจาะจง ทีโอที 749.00         ทีโอที เกณฑราคา มส 0032.3/7852 ลว.21 พ.ย. 2562

130 ว.ยา 10,660.00       10,660.00     เฉพาะเจาะจง ที.แมน ฟารมา 10,660.00     ที.แมน ฟารมา เกณฑราคา ลว.15 พ.ย. 2562

131 ว.ยา 2,500.00         2,500.00       เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 2,500.00       องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.15 พ.ย. 2562

132 ว.ยา 14,117.50       14,117.50     เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 14,117.50     องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.15 พ.ย. 2562

133 ว.ทันตกรรม 2,756.00         2,756.00       เฉพาะเจาะจง วี อาร พี เดนท 2,756.00       วี อาร พี เดนท เกณฑราคา มส 0032.3/7196 ลว.28 ต.ค. 2562

134 ว.ทันตกรรม 2,000.00         2,000.00       เฉพาะเจาะจง โพส เฮลท แคร 2,000.00       โพส เฮลท แคร เกณฑราคา มส 0032.3/7197 ลว.28 ต.ค. 2562

135 ว.ทันตกรรม 2,075.80         2,075.80       เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช 2,075.80       ดีเคเอสเอช เกณฑราคา มส 0032.3/7198 ลว.28 ต.ค. 2562

136 ว.ทันตกรรม 3,894.80         3,894.80       เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช 3,894.80       ดีเคเอสเอช เกณฑราคา มส 0032.3/7581 ลว.28 ต.ค. 2562

137 ว.การแพทย 960.00           960.00         เฉพาะเจาะจง ทีเอ็น เน็ตเวิรก 960.00         ทีเอ็น เน็ตเวิรก เกณฑราคา มส 0032.3/7388 ลว.5 พ.ย. 2562



EB4  ขอ2
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2562

(ชื่อหนวยงาน) โรงพยาบาลสบเมย

วันที่   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  (1)

รายชื่อผูเสนอราคาและราคที่เสนอ

138 ว.การแพทย 19,000.00       19,000.00     เฉพาะเจาะจง ไพรม เมดิคอล 19,000.00     ไพรม เมดิคอล เกณฑราคา มส 0032.3/7394 ลว.5 พ.ย. 2562

139 ว.การแพทย 22,560.00       22,560.00     เฉพาะเจาะจง ไอดีเอส เมดิคอล 22,560.00     ไอดีเอส เมดิคอล เกณฑราคา มส 0032.3/7397 ลว.5 พ.ย. 2562

140 ว.การแพทย 17,900.00       17,900.00     เฉพาะเจาะจง อิมรินทร เมดิคอล 17,900.00     อิมรินทร เมดิคอล เกณฑราคา มส 0032.3/6593 ลว.5 พ.ย. 2562

141 ว.การแพทย 2,000.00         2,000.00       เฉพาะเจาะจง เอ็ม.บ.ีด.ี เซอรจิคอล 2,000.00       เอ็ม.บ.ีด.ี เซอรจิคอล เกณฑราคา มส 0032.3/7396 ลว.5 พ.ย. 2562

142 ว.การแพทย 6,500.00         6,500.00       เฉพาะเจาะจง เอ็ม.บ.ีด.ี เซอรจิคอล 6,500.00       เอ็ม.บ.ีด.ี เซอรจิคอล เกณฑราคา มส 0032.3/7395 ลว.5 พ.ย. 2562

143

ว.วิทย 690.00           690.00         เฉพาะเจาะจง ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

สภากาชาดไทย

690.00         ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

สภากาชาดไทย

เกณฑราคา มส 0032.3/7494 ลว.11 พ.ย. 2562

144 ว.วิทย 13,900.00       13,900.00     เฉพาะเจาะจง ไอเมด ลาบอราทอรี่ส 13,900.00     ไอเมด ลาบอราทอรี่ส เกณฑราคา มส 0032.3/7288 ลว.30 ต.ค. 2562

145 ว.วิทย 31,447.50       31,447.50     เฉพาะเจาะจง พงศเวขภัณฑ 31,447.50     พงศเวขภัณฑ เกณฑราคา มส 0032.3/7289 ลว.30 ต.ค. 2562

146 ว.วิทย 37,500.00       37,500.00     เฉพาะเจาะจง โปรเฟสชั่นแนล เมดิคอล 37,500.00     โปรเฟสชั่นแนล เมดิคอล เกณฑราคา มส 0032.3/7290 ลว.30 ต.ค. 2562

147 ว.วิทย 43,200.00       43,200.00     เฉพาะเจาะจง เอ็มพี เมดกรุป 43,200.00     เอ็มพี เมดกรุป เกณฑราคา มส 0032.3/7291 ลว.30 ต.ค. 2562

148 ว.วิทย 49,231.00       49,231.00     เฉพาะเจาะจง ไอเมด ลาบอราทอรี่ส 49,231.00     ไอเมด ลาบอราทอรี่ส เกณฑราคา มส 0032.3/7293 ลว.30 ต.ค. 2562

149 ว.การแพทย (x-ray)        30,950.00      30,950.00 เฉพาะเจาะจง โตโมกราฟ      30,950.00 โตโมกราฟ เกณฑราคา มส 0032.3/4031 ลว.13 พ.ย. 2562

150

สิ่งสงตรวจ 14,000.00       14,000.00     เฉพาะเจาะจง ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

สภากาชาดไทย

14,000.00     ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

สภากาชาดไทย

เกณฑราคา มส 0032.3/7495 ลว.11 พ.ย. 2562

151

สิ่งสงตรวจ 1,350.00         1,350.00       เฉพาะเจาะจง ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 1 1,350.00       ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย

ที่ 1

เกณฑราคา มส 0032.3/7432 ลว.7 พ.ย. 2562

152 สิ่งสงตรวจ 6,060.00         6,060.00       เฉพาะเจาะจง ไบรทแล็บ 6,060.00       ไบรทแล็บ เกณฑราคา มส 0032.3/7313 ลว.31 ต.ค. 2562

153 สิ่งสงตรวจ 250.00           250.00         เฉพาะเจาะจง กรมวิทยาศาสตรการแพทย 250.00         กรมวิทยาศาสตรการแพทย เกณฑราคา มส 0032.3/7976 ลว.25 พ.ย. 2562

154 สิ่งสงตรวจ 4,150.00         4,150.00       เฉพาะเจาะจง เอส.บ.ีแล็บ 4,150.00       เอส.บ.ีแล็บ เกณฑราคา มส 0032.3/7175 ลว.25 ต.ค. 2562



EB4  ขอ2
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2562

(ชื่อหนวยงาน) โรงพยาบาลสบเมย

วันที่   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  (1)

รายชื่อผูเสนอราคาและราคที่เสนอ

155 สิ่งสงตรวจ 150.00           150.00         เฉพาะเจาะจง เอส.บ.ีแล็บ 150.00         เอส.บ.ีแล็บ เกณฑราคา มส 0032.3/7176 ลว.25 ต.ค. 2562

156

สิ่งสงตรวจ 270.00           270.00         เฉพาะเจาะจง ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 1 270.00         ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย

ที่ 1

เกณฑราคา มส 0032.3/8001 ลว.26 พ.ย. 2562

1,907,288.45    



EB4  ขอ2
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (8)  (9)  (10)

1 ว.ยา 1,500.00        1,500.00      เฉพาะเจาะจง ออมสินเภสัช 1,500.00      ออมสินเภสัช เกณฑราคา ลว.2 ธ.ค. 2562

2 ว.ยา 2,100.00        2,100.00      เฉพาะเจาะจง โพส เฮลท แคร 2,100.00      โพส เฮลท แคร เกณฑราคา ลว.2 ธ.ค. 2562

3 ว.ยา 11,930.00      11,930.00    เฉพาะเจาะจง ไบโอจีนีเทค 11,930.00    ไบโอจีนีเทค เกณฑราคา ลว.2 ธ.ค. 2562

4 ว.ยา 3,638.00        3,638.00      เฉพาะเจาะจง แอโรแคร 3,638.00      แอโรแคร เกณฑราคา ลว.2 ธ.ค. 2562

5 ว.ยา 5,700.00        5,700.00      เฉพาะเจาะจง เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี 5,700.00      เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี เกณฑราคา ลว.2 ธ.ค. 2562

6 ว.ยา 5,600.00        5,600.00      เฉพาะเจาะจง เอ.เอ็น.บ.ี ลาบอราตอร่ี 5,600.00      เอ.เอ็น.บ.ี ลาบอราตอร่ี เกณฑราคา ลว.2 ธ.ค. 2562

7 ว.ยา 8,500.00        8,500.00      เฉพาะเจาะจง เอ.เอ็น.บ.ี ลาบอราตอร่ี 8,500.00      เอ.เอ็น.บ.ี ลาบอราตอร่ี เกณฑราคา ลว.2 ธ.ค. 2562

8 ว.ยา 13,500.00      13,500.00    เฉพาะเจาะจง เอ.เอ็น.บ.ี ลาบอราตอร่ี 13,500.00    เอ.เอ็น.บ.ี ลาบอราตอร่ี เกณฑราคา ลว.2 ธ.ค. 2562

9 ว.ยา 4,620.00        4,620.00      เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟารมาซี 4,620.00      ภิญโญฟารมาซี เกณฑราคา ลว.2 ธ.ค. 2562

10 ว.ยา 10,185.00      10,185.00    เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟารมาซี 10,185.00    ภิญโญฟารมาซี เกณฑราคา ลว.2 ธ.ค. 2562

11 ว.ยา 11,100.00      11,100.00    เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟารมาซี 11,100.00    ภิญโญฟารมาซี เกณฑราคา ลว.2 ธ.ค. 2562

12 ว.ยา 8,720.50        8,720.50      เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช 8,720.50      ดีเคเอสเอช เกณฑราคา ลว.2 ธ.ค. 2562

13 ว.ยา 2,600.00        2,600.00      เฉพาะเจาะจง ที.โอ.เคมีคอลส 2,600.00      ที.โอ.เคมีคอลส เกณฑราคา ลว.2 ธ.ค. 2562

14 ว.ยา 2,653.60        2,653.60      เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 2,653.60      ซิลลิค ฟารมา เกณฑราคา ลว.2 ธ.ค. 2562

15 ว.ยา 3,531.00        3,531.00      เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 3,531.00      ซิลลิค ฟารมา เกณฑราคา ลว.2 ธ.ค. 2562

16 ว.ยา 8,025.00        8,025.00      เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลม เคลเลอร 8,025.00      ดีทแฮลม เคลเลอร เกณฑราคา ลว.2 ธ.ค. 2562

17 ว.ยา 13,200.00      13,200.00    เฉพาะเจาะจง โมเดิรน ฟารมา 13,200.00    โมเดิรน ฟารมา เกณฑราคา ลว.2 ธ.ค. 2562

18 ว.ยา 4,600.00        4,600.00      เฉพาะเจาะจง แมคโครฟารแลบ 4,600.00      แมคโครฟารแลบ เกณฑราคา ลว.2 ธ.ค. 2562

19 ว.ยา 9,050.00        9,050.00      เฉพาะเจาะจง ฟารมาแลนด 9,050.00      ฟารมาแลนด เกณฑราคา ลว.2 ธ.ค. 2562

20 ว.ยา 5,400.00        5,400.00      เฉพาะเจาะจง โปลิฟารม 5,400.00      โปลิฟารม เกณฑราคา ลว.2 ธ.ค. 2562

 (7)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ธันวาคม  2562
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วันที่   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2562  (1)
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รายชื่อผูเสนอราคาและราคที่เสนอ
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วันที่   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2562  (1)

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคที่เสนอ

21 ว.ยา 7,200.00        7,200.00      เฉพาะเจาะจง มาซา แลบ 7,200.00      มาซา แลบ เกณฑราคา ลว.2 ธ.ค. 2562

22 ว.ยา 11,900.00      11,900.00    เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ 11,900.00    เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตร้ี

เกณฑราคา ลว.2 ธ.ค. 2562

23 ว.ยา 7,400.00        7,400.00      เฉพาะเจาะจง พาตารแลบ(2517) 7,400.00      พาตารแลบ(2517) เกณฑราคา ลว.2 ธ.ค. 2562

24 ว.ยา 9,162.00        9,162.00      เฉพาะเจาะจง พรีเมด ฟารมา 9,162.00      พรีเมด ฟารมา เกณฑราคา ลว.2 ธ.ค. 2562

25 ว.ยา 7,600.00        7,600.00      เฉพาะเจาะจง ฟารมาฮอฟ 7,600.00      ฟารมาฮอฟ เกณฑราคา ลว.2 ธ.ค. 2562

26 ว.ยา 3,200.00        3,200.00      เฉพาะเจาะจง ยูโทเปยน 3,200.00      ยูโทเปยน เกณฑราคา ลว.2 ธ.ค. 2562

27 ว.ยา 8,974.00        8,974.00      เฉพาะเจาะจง ยูโทเปยน 8,974.00      ยูโทเปยน เกณฑราคา ลว.2 ธ.ค. 2562

28 ว.ยา 18,800.00      18,800.00    เฉพาะเจาะจง เกร็ทเตอรมายบาซิน 18,800.00    เกร็ทเตอรมายบาซิน เกณฑราคา ลว.2 ธ.ค. 2562

29 ว.ยา 11,000.00      11,000.00    เฉพาะเจาะจง ไบโอฟารม เคมิคัลส 11,000.00    ไบโอฟารม เคมิคัลส เกณฑราคา ลว.2 ธ.ค. 2562

30 ว.ยา 5,885.00        5,885.00      เฉพาะเจาะจง บ.ีเอ็ล.เอช. เทรดดิ้ง 5,885.00      บ.ีเอ็ล.เอช. เทรดดิ้ง เกณฑราคา ลว.2 ธ.ค. 2562

31 ว.ยา 7,500.00        7,500.00      เฉพาะเจาะจง ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรี่ส 7,500.00      ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรี่ส เกณฑราคา ลว.2 ธ.ค. 2562

32 ว.ยา 4,250.00        4,250.00      เฉพาะเจาะจง พรีเมด ฟารมา 4,250.00      พรีเมด ฟารมา เกณฑราคา ลว.2 ธ.ค. 2562

33 ว.ยา 3,515.00        3,515.00      เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟารมาซี 3,515.00      ภิญโญฟารมาซี เกณฑราคา ลว.2 ธ.ค. 2562

34 ว.ยา 5,307.20        5,307.20      เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 5,307.20      ซิลลิค ฟารมา เกณฑราคา ลว.2 ธ.ค. 2562

35 ว.ยา 7,062.00        7,062.00      เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 7,062.00      ซิลลิค ฟารมา เกณฑราคา ลว.2 ธ.ค. 2562

36 ว.ยา 1,050.00        1,050.00      เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 1,050.00      องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.2 ธ.ค. 2562

37 ว.ยา 1,200.00        1,200.00      เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 1,200.00      องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.2 ธ.ค. 2562

38 ว.ยา 2,500.00        2,500.00      เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 2,500.00      องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.2 ธ.ค. 2562

39 ว.ยา 89,835.89      89,835.89    เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 89,835.89    องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.2 ธ.ค. 2562
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40 ว.เวชภัณฑมิใชยา 19,198.00      19,198.00    เฉพาะเจาะจง เอ็น.เทค.ซัพพลาย 19,198.00    เอ็น.เทค.ซัพพลาย เกณฑราคา มส 0032.3/8357 ลว.13 ธ.ค. 2562

41 ว.เวชภัณฑมิใชยา 6,194.00        6,194.00      เฉพาะเจาะจง อินสทรูเมนท 6,194.00      อินสทรูเมนท เกณฑราคา มส 0032.3/8358 ลว.13 ธ.ค. 2562

42 ว.ทันตกรรม 4,000.00        4,000.00      เฉพาะเจาะจง เอมมีเนนซ 4,000.00      เอมมีเนนซ เกณฑราคา มส 0032.3/8184 ลว.3 ธ.ค. 2562

43 ว.ทันตกรรม 2,740.00        2,740.00      เฉพาะเจาะจง ไดรว เด็นทั่ล อินคอรปอเรชั่น 2,740.00      ไดรว เด็นทั่ล อินคอร

ปอเรชั่น

เกณฑราคา มส 0032.3/8185 ลว.3 ธ.ค. 2562

44 ว.การแพทย 12,500.00      12,500.00    เฉพาะเจาะจง นานา ซัพพลาย 12,500.00    นานา ซัพพลาย เกณฑราคา มส 0032.3/8356 ลว.13 ธ.ค. 2562

45 ว.วิทย 32,467.50      32,467.50    เฉพาะเจาะจง ซายน แอนด เมด 32,467.50    ซายน แอนด เมด เกณฑราคา มส 0032.3/8028 ลว.27 พ.ย. 2562

46 ว.วิทย 21,200.00      21,200.00    เฉพาะเจาะจง เอ็มพี เมดกรุป 21,200.00    เอ็มพี เมดกรุป เกณฑราคา มส 0032.3/8029 ลว.27 พ.ย. 2562

47 ว.วิทย 90,771.00      90,771.00    เฉพาะเจาะจง ไอเมด ลาบอราทอรี่ส 90,771.00    ไอเมด ลาบอราทอรี่ส เกณฑราคา มส 0032.3/8030 ลว.27 พ.ย. 2562

48 ว.วิทย 39,000.00      39,000.00    เฉพาะเจาะจง ไบโอเซน 39,000.00    ไบโอเซน เกณฑราคา มส 0032.3/8057 ลว.28 พ.ย. 2562

49 ว.วิทย 8,050.00        8,050.00      เฉพาะเจาะจง เอ็มพี เมดกรุป 8,050.00      เอ็มพี เมดกรุป เกณฑราคา มส 0032.3/8058 ลว.28 พ.ย. 2562

50 ว.วิทย 28,047.50      28,047.50    เฉพาะเจาะจง พงศเวขภัณฑ 28,047.50    พงศเวขภัณฑ เกณฑราคา มส 0032.3/8061 ลว.28 พ.ย. 2562

51

ว.วิทย
330.00          330.00        

เฉพาะเจาะจง

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

สภากาชาดไทย
330.00        

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

สภากาชาดไทย เกณฑราคา
มส 0032.3/8295 ลว.11 ธ.ค. 2562

52 ว.วิทย 14,000.00      14,000.00    เฉพาะเจาะจง อาร เอส โปรดักส 14,000.00    อาร เอส โปรดักส เกณฑราคา มส 0032.3/8509 ลว.20 ธ.ค. 2562

53 ว.การแพทย (x-ray)       45,600.00     45,600.00 เฉพาะเจาะจง โตโมกราฟ     45,600.00 โตโมกราฟ เกณฑราคา มส 0032.3/293 ลว.5 ธ.ค. 2562

54 ว.ออกซิเจน 15,135.00      15,135.00    เฉพาะเจาะจง ลานนาอินดัสเตรียลแกส 15,135.00    ลานนาอินดัสเตรียลแกส เกณฑราคา มส 0032.3/8359 ลว.13 ธ.ค. 2562

55 สิ่งสงตรวจ 3,960.00        3,960.00      เฉพาะเจาะจง ไบรทแล็บ 3,960.00      ไบรทแล็บ เกณฑราคา มส 0032.3/8031 ลว.27 พ.ย. 2562

56 สิ่งสงตรวจ 4,100.00        4,100.00      เฉพาะเจาะจง เมดสตาร 4,100.00      เมดสตาร เกณฑราคา มส 0032.3/8063 ลว.28 พ.ย. 2562

57 สิ่งสงตรวจ 4,050.00        4,050.00      เฉพาะเจาะจง เอส.บ.ีแล็บ 4,050.00      เอส.บ.ีแล็บ เกณฑราคา มส 0032.3/8008 ลว.26 พ.ย. 2562
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58 สิ่งสงตรวจ 65,025.00      65,025.00    เฉพาะเจาะจง รพ.แมสะเรียง 65,025.00    รพ.แมสะเรียง เกณฑราคา มส 0032.3/8278 ลว.9 ธ.ค. 2562

59 สิ่งสงตรวจ 6,960.00        6,960.00      เฉพาะเจาะจง รพ.แมสะเรียง 6,960.00      รพ.แมสะเรียง เกณฑราคา มส 0032.3/8279 ลว.9 ธ.ค. 2562

60 สิ่งสงตรวจ 5,020.00        5,020.00      เฉพาะเจาะจง ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

สภากาชาดไทย

5,020.00      ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

สภากาชาดไทย

เกณฑราคา มส 0032.3/8442 ลว.18 ธ.ค. 2562

61 สิ่งสงตรวจ 1,040.00        1,040.00      เฉพาะเจาะจง เนชั่นแนล เฮลทแคร 1,040.00      เนชั่นแนล เฮลทแคร เกณฑราคา มส 0032.3/8073 ลว.29 พ.ย. 2562

62 ว.สํานักงาน 4,780.00        4,780.00      เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มภูวศิน 4,780.00      น้ําดื่มภูวศิน เกณฑราคา มส 0032.3/8068 ลว.28 พ.ย. 2562

63 ว.กอสราง 930.00          930.00        เฉพาะเจาะจง หลังคาเหล็กเมทัลซีท 930.00        หลังคาเหล็กเมทัลซีท เกณฑราคา มส 0032.3/8222 ลว.4 ธ.ค. 2562

64 ว.แกสหุงตม 260.00          260.00        เฉพาะเจาะจง กริชบริการ 260.00        กริชบริการ เกณฑราคา มส 0032.3/8252 ลว.6 ธ.ค. 2562

65 ว.แกสหุงตม 2,700.00        2,700.00      เฉพาะเจาะจง กริชบริการ 2,700.00      กริชบริการ เกณฑราคา มส 0032.3/8168 ลว.2 ธ.ค. 2562

66 ว.แกสหุงตม 2,700.00        2,700.00      เฉพาะเจาะจง กริชบริการ 2,700.00      กริชบริการ เกณฑราคา มส 0032.3/8503 ลว.20 ธ.ค. 2562

67 ว.งานบานฯ(ค.ต่ํา) 950.00          950.00        เฉพาะเจาะจง แมสะเรียงมิตรเกษตร 950.00        แมสะเรียงมิตรเกษตร เกณฑราคา มส 0032.3/8296 ลว.11 ธ.ค. 2562

68 ว.งานบานฯ 61,260.00      61,260.00    เฉพาะเจาะจง ลักคคลีนนิ่ง ซัพพลาย 61,260.00    ลักคคลีนนิ่ง ซัพพลาย เกณฑราคา มส 0032.3/8010 ลว.26 พ.ย. 2562

69 ว.คอม 5,000.00        5,000.00      เฉพาะเจาะจง นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร 5,000.00      นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร เกณฑราคา มส 0032.3/7592 ลว.14 พ.ย. 2562

70 ว.คอม 6,500.00        6,500.00      เฉพาะเจาะจง นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร 6,500.00      นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร เกณฑราคา มส 0032.3/8444 ลว.18 ธ.ค. 2562

71 ว.ไฟฟา 2,852.00        2,852.00      เฉพาะเจาะจง สบเมยกอสราง 2,852.00      สบเมยกอสราง เกณฑราคา มส 0032.3/8411 ลว.17 ธ.ค. 2562

72 ว.ยานพาหนะ 750.00          750.00        เฉพาะเจาะจง สุขุมเซอรวิส 750.00        สุขุมเซอรวิส เกณฑราคา มส 0032.3/8191 ลว.3 ธ.ค. 2562

73 ว.เชื้อเพลิง 62,407.20      62,407.20    เฉพาะเจาะจง สุขุมเซอรวิส 62,407.20    สุขุมเซอรวิส เกณฑราคา มส 0032.3/8069 ลว.27 ธ.ค. 2562

74 ค.ต่ํา(ว.คอม) 3,350.00        3,350.00      เฉพาะเจาะจง นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร 3,350.00      นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร เกณฑราคา มส 0032.3/7591 ลว.14 พ.ย. 2562

75 คาบริการ BMS-HOSXP 20,900.00      20,900.00    เฉพาะเจาะจง บางกอก เมดิคอล 20,900.00    บางกอก เมดิคอล เกณฑราคา มส 0032.3/8158 ลว.2 ธ.ค. 2562

76 คาจางเหมาทําอาหารผูปวย 74,280.00      74,280.00    เฉพาะเจาะจง นางนงเยาว เรือนจันตา 74,280.00    นางนงเยาว เรือนจันตา เกณฑราคา มส 0032.3/8157 ลว.2 ธ.ค. 2562



EB4  ขอ2
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ธันวาคม  2562

(ชื่อหนวยงาน) โรงพยาบาลสบเมย

วันที่   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2562  (1)

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคที่เสนอ

77 คาจางทําใบเสร็จรับเงิน 7,750.00        7,750.00      เฉพาะเจาะจง แมสะเรียงการพิมพ 7,750.00      แมสะเรียงการพิมพ เกณฑราคา มส 0032.3/7653 ลว.18 พ.ย. 2562

78 จางทําปายโฟมบอรด 1,754.00        1,754.00      เฉพาะเจาะจง โรงพิมพครูเกรียงชัย 1,754.00      โรงพิมพครูเกรียงชัย เกณฑราคา มส 0032.3/7931 ลว.22 พ.ย. 2562

79 คาจางเหมาทาสี 85,290.00      85,290.00    เฉพาะเจาะจง นายนิวัฒน สิงหตื้อ 85,290.00    นายนิวัฒน สิงหตื้อ เกณฑราคา มส 0032.3/8170 ลว.2 ธ.ค. 2562

80 เชาเครื่องอาน XRAY 41,000.00      41,000.00    เฉพาะเจาะจง ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส 41,000.00    ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส เกณฑราคา มส 0032.3/8574 ลว.23 ธ.ค. 2562

81 คาจางซอม ค.ยานฯ 200.00          200.00        เฉพาะเจาะจง สไมลเวยออโตพารท 200.00        สไมลเวยออโตพารท เกณฑราคา มส 0032.3/8227 ลว.4 ธ.ค. 2562

82 คาจางซอม ค.ยานฯ 4,270.00        4,270.00      เฉพาะเจาะจง อูวัฒนา 4,270.00      อูวัฒนา เกณฑราคา มส 0032.3/8034 ลว.27 พ.ย. 2562

83 คาจางซอม ค.ยานฯ 4,000.00        4,000.00      เฉพาะเจาะจง นพรัตนยางยนตเชียงใหม 4,000.00      นพรัตนยางยนตเชียงใหม เกณฑราคา มส 0032.3/8166 ลว.2 ธ.ค. 2562

84 คาจางซอม ค.ยานฯ 630.00          630.00        เฉพาะเจาะจง อูวัฒนา 630.00        อูวัฒนา เกณฑราคา มส 0032.3/8224 ลว.4 ธ.ค. 2562

85 คาจางซอม ค.ยานฯ 5,660.00        5,660.00      เฉพาะเจาะจง อูวัฒนา 5,660.00      อูวัฒนา เกณฑราคา มส 0032.3/8298 ลว.11 ธ.ค. 2562

86 คาไปรษณีย 3,161.00        3,161.00      เฉพาะเจาะจง ที่ทําการไปรษณีย 3,161.00      ที่ทําการไปรษณีย เกณฑราคา มส 0032.3/8272 ลว.9 ธ.ค. 2562

87 คาไฟฟา 117,281.54    117,281.54  เฉพาะเจาะจง การไฟฟา 117,281.54  การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/8273 ลว.9 ธ.ค. 2562

88 คาอินเตอรเน็ท 7,639.80        7,639.80      เฉพาะเจาะจง ทีโอที 7,639.80      ทีโอที เกณฑราคา มส 0032.3/8441 ลว.18 ธ.ค. 2562

89 คาอินเตอรเน็ท 749.00          749.00        เฉพาะเจาะจง ทีโอที 749.00        ทีโอที เกณฑราคา มส 0032.3/6572 ลว.23 ธ.ค. 2562

90 คาโทรศัพท 1,374.57        1,374.57      เฉพาะเจาะจง ทีโอที 1,374.57      ทีโอที เกณฑราคา มส 0032.3/8571 ลว.23 ธ.ค. 2562

91 คาโทรศัพท 1,511.38        1,511.38      เฉพาะเจาะจง กสท 1,511.38      กสท เกณฑราคา มส 0032.3/8573 ลว.23 ธ.ค. 2562

92 คาอินเตอรเน็ท 2,675.00        2,675.00      เฉพาะเจาะจง กสท 2,675.00      กสท เกณฑราคา มส 0032.3/8291 ลว.11 ธ.ค. 2562

1,313,447.68   



EB4  ขอ2
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (8)  (9)  (10)

1 ว.ยา 11,280.00       11,280.00     เฉพาะเจาะจง โพส เฮลท แคร 11,280.00     โพส เฮลท แคร เกณฑราคา ลว.2 ม.ค. 2563

2 ว.ยา 3,300.00         3,300.00       เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟารมาซี 3,300.00       ภิญโญฟารมาซี เกณฑราคา ลว.2 ม.ค. 2563

3 ว.ยา 15,975.00       15,975.00     เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟารมาซี 15,975.00     ภิญโญฟารมาซี เกณฑราคา ลว.2 ม.ค. 2563

4 ว.ยา 55,500.00       55,500.00     เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟารมาซี 55,500.00     ภิญโญฟารมาซี เกณฑราคา ลว.2 ม.ค. 2563

5 ว.ยา 11,050.00       11,050.00     เฉพาะเจาะจง ยูโทเปยน 11,050.00     ยูโทเปยน เกณฑราคา ลว.2 ม.ค. 2563

6 ว.ยา 15,148.00       15,148.00     เฉพาะเจาะจง ยูโทเปยน 15,148.00     ยูโทเปยน เกณฑราคา ลว.2 ม.ค. 2563

7 ว.ยา 9,500.00         9,500.00       เฉพาะเจาะจง มาซา แลบ 9,500.00       มาซา แลบ เกณฑราคา ลว.2 ม.ค. 2563

8 ว.ยา 15,660.00       15,660.00     เฉพาะเจาะจง มาซา แลบ 15,660.00     มาซา แลบ เกณฑราคา ลว.2 ม.ค. 2563

9 ว.ยา 5,400.00         5,400.00       เฉพาะเจาะจง นานา ซัพพลาย 5,400.00       นานา ซัพพลาย เกณฑราคา ลว.2 ม.ค. 2563

10 ว.ยา 4,860.00         4,860.00       เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค 4,860.00       แอตแลนติค เกณฑราคา ลว.2 ม.ค. 2563

11 ว.ยา 1,600.00         1,600.00       เฉพาะเจาะจง ยูเมดา 1,600.00       ยูเมดา เกณฑราคา ลว.2 ม.ค. 2563

12 ว.ยา 26,000.00       26,000.00     เฉพาะเจาะจง ตรับ เม็ดดิคอล 26,000.00     ตรับ เม็ดดิคอล เกณฑราคา ลว.2 ม.ค. 2563

13 ว.ยา 8,827.50         8,827.50       เฉพาะเจาะจง เมดไลน 8,827.50       เมดไลน เกณฑราคา ลว.2 ม.ค. 2563

14 ว.ยา 4,950.00         4,950.00       เฉพาะเจาะจง นิวไลฟ ฟารมา 4,950.00       นิวไลฟ ฟารมา เกณฑราคา ลว.2 ม.ค. 2563

15 ว.ยา 5,080.00         5,080.00       เฉพาะเจาะจง พรอส ฟารมา 5,080.00       พรอส ฟารมา เกณฑราคา ลว.2 ม.ค. 2563

16 ว.ยา 6,000.00         6,000.00       เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัชกรรม 6,000.00       ชุมชนเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.2 ม.ค. 2563

17 ว.ยา 12,250.00       12,250.00     เฉพาะเจาะจง โปลิฟารม 12,250.00     โปลิฟารม เกณฑราคา ลว.2 ม.ค. 2563

18 ว.ยา 15,950.00       15,950.00     เฉพาะเจาะจง ที.โอ.เคมีคอลส 15,950.00     ที.โอ.เคมีคอลส เกณฑราคา ลว.2 ม.ค. 2563

19 ว.ยา 5,900.00         5,900.00       เฉพาะเจาะจง ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส 5,900.00       ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส เกณฑราคา ลว.2 ม.ค. 2563

 (7)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563

(ชื่อหนวยงาน) โรงพยาบาลสบเมย

วันที่   เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563  (1)

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคที่เสนอ



EB4  ขอ2
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563

(ชื่อหนวยงาน) โรงพยาบาลสบเมย

วันที่   เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563  (1)

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคที่เสนอ

20 ว.ยา 7,811.00         7,811.00       เฉพาะเจาะจง บ.ีเอ็ล.ฮั้ว 7,811.00       บ.ีเอ็ล.ฮั้ว เกณฑราคา ลว.2 ม.ค. 2563

21 ว.ยา 7,600.00         7,600.00       เฉพาะเจาะจง จีไอเอส 7,600.00       จีไอเอส เกณฑราคา ลว.2 ม.ค. 2563

22 ว.ยา 4,140.00         4,140.00       เฉพาะเจาะจง ที เอ็น พี เฮลทแคร 4,140.00       ที เอ็น พี เฮลทแคร เกณฑราคา ลว.2 ม.ค. 2563

23 ว.ยา 65,400.00       65,400.00     เฉพาะเจาะจง เอ.เอ็น.บ.ี ลาบอราตอรี่ 65,400.00     เอ.เอ็น.บ.ี ลาบอราตอรี่ เกณฑราคา ลว.2 ม.ค. 2563

24 ว.ยา 3,300.00         3,300.00       เฉพาะเจาะจง ฟารมาติกา 3,300.00       ฟารมาติกา เกณฑราคา ลว.2 ม.ค. 2563

25 ว.ยา 5,600.00         5,600.00       เฉพาะเจาะจง ไบโอฟารม เคมิคัลส 5,600.00       ไบโอฟารม เคมิคัลส เกณฑราคา ลว.2 ม.ค. 2563

26 ว.ยา 4,760.00         4,760.00       เฉพาะเจาะจง แอตแลนตา เมดดิคแคร 4,760.00       แอตแลนตา เมดดิคแคร เกณฑราคา ลว.2 ม.ค. 2563

27 ว.ยา 8,500.00         8,500.00       เฉพาะเจาะจง พรีเมด ฟารมา 8,500.00       พรีเมด ฟารมา เกณฑราคา ลว.2 ม.ค. 2563

28 ว.ยา 2,030.00         2,030.00       เฉพาะเจาะจง เอสพีเอส เมดิคอล 2,030.00       เอสพีเอส เมดิคอล เกณฑราคา ลว.2 ม.ค. 2563

29 ว.ยา 4,200.00         4,200.00       เฉพาะเจาะจง มาสุ 4,200.00       มาสุ เกณฑราคา ลว.2 ม.ค. 2563

30 ว.ยา 24,610.00       24,610.00     เฉพาะเจาะจง ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล 24,610.00     ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล เกณฑราคา ลว.2 ม.ค. 2563

31 ว.ยา 11,198.00       11,198.00     เฉพาะเจาะจง โอสถ อินเตอร แลบบอราทอรีส 11,198.00     โอสถ อินเตอร แลบบอราทอ

รีส

เกณฑราคา ลว.2 ม.ค. 2563

32 ว.ยา 5,440.00         5,440.00       เฉพาะเจาะจง โอสถ อินเตอร แลบบอราทอรีส 5,440.00       โอสถ อินเตอร แลบบอราทอ

รีส

เกณฑราคา ลว.2 ม.ค. 2563

33 ว.ยา 6,420.00         6,420.00       เฉพาะเจาะจง แอโรแคร 6,420.00       แอโรแคร เกณฑราคา ลว.2 ม.ค. 2563

34 ว.ยา 14,573.40       14,573.40     เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 14,573.40     ซิลลิค ฟารมา เกณฑราคา ลว.2 ม.ค. 2563

35 ว.ยา 4,104.00         4,104.00       เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 4,104.00       องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.2 ม.ค. 2563

36 ว.ยา 5,000.00         5,000.00       เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 5,000.00       องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.2 ม.ค. 2563

37 ว.ยา 104,035.10     104,035.10   เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 104,035.10   องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.2 ม.ค. 2563



EB4  ขอ2
แบบ สขร.1
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แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563

(ชื่อหนวยงาน) โรงพยาบาลสบเมย

วันที่   เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563  (1)

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคที่เสนอ

38 ว.ยา 7,115.60         7,115.60       เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 7,115.60       องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.2 ม.ค. 2563

39 ว.ยา 1,219.80         1,219.80       เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 1,219.80       องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.2 ม.ค. 2563

40 ว.เวชภัณฑมิใชยา 4,761.50         4,761.50       เฉพาะเจาะจง โอเร็กซ เทรดดิ้ง 4,761.50       โอเร็กซ เทรดดิ้ง เกณฑราคา ลว.2 ม.ค. 2563

41 ว.เวชภัณฑมิใชยา 7,440.00         7,440.00       เฉพาะเจาะจง เอฟ.ซ.ีพี 7,440.00       เอฟ.ซ.ีพี เกณฑราคา ลว.2 ม.ค. 2563

42 ว.เวชภัณฑมิใชยา 37,821.00       37,821.00     เฉพาะเจาะจง อินสทรูเมนท 37,821.00     อินสทรูเมนท เกณฑราคา ลว.2 ม.ค. 2563

43 ว.เวชภัณฑมิใชยา 29,161.00       29,161.00     เฉพาะเจาะจง อินสทรูเมนท 29,161.00     อินสทรูเมนท เกณฑราคา ลว.2 ม.ค. 2563

44 ว.เวชภัณฑมิใชยา 23,458.00       23,458.00     เฉพาะเจาะจง เอ็น.เทค.ซัพพลาย 23,458.00     เอ็น.เทค.ซัพพลาย เกณฑราคา ลว.2 ม.ค. 2563

45 ว.เวชภัณฑมิใชยา 14,425.00       14,425.00     เฉพาะเจาะจง ไทยกอส 14,425.00     ไทยกอส เกณฑราคา ลว.2 ม.ค. 2563

46 ว.เวชภัณฑมิใชยา 18,905.80       18,905.80     เฉพาะเจาะจง โอเร็กซ เทรดดิ้ง 18,905.80     โอเร็กซ เทรดดิ้ง เกณฑราคา ลว.2 ม.ค. 2563

47 ว.ทันตกรรม 30,840.00       30,840.00     เฉพาะเจาะจง ชูมิตร 30,840.00     ชูมิตร เกณฑราคา มส 0032.3/312 ลว.16 ม.ค. 2563

48 ว.การแพทย 6,565.00         6,565.00       เฉพาะเจาะจง เอ็น.เทค.ซัพพลาย 6,565.00       เอ็น.เทค.ซัพพลาย เกณฑราคา มส 0032.3/8612 ลว.25 ธ.ค. 2562

49 ว.การแพทย 1,500.00         1,500.00       เฉพาะเจาะจง เอ็ม.บ.ีด.ี เซอรจิคอล 1,500.00       เอ็ม.บ.ีด.ี เซอรจิคอล เกณฑราคา มส 0032.3/8613 ลว.25 ธ.ค. 2562

50 ว.การแพทย 29,000.00       29,000.00     เฉพาะเจาะจง เอสแอลพี เมดิคอล 29,000.00     เอสแอลพี เมดิคอล เกณฑราคา มส 0032.3/8614 ลว.25 ธ.ค. 2562

51 ว.การแพทย 12,970.00       12,970.00     เฉพาะเจาะจง อินสทรูเมนท 12,970.00     อินสทรูเมนท เกณฑราคา มส 0032.3/8669 ลว.25 ธ.ค. 2562

52 ว.วิทย 10,100.00       10,100.00     เฉพาะเจาะจง ไอเมด ลาบอราทอรี่ส 10,100.00     ไอเมด ลาบอราทอรี่ส เกณฑราคา มส 0032.3/8707 ลว.26 ธ.ค. 2562

53 ว.วิทย 32,600.00       32,600.00     เฉพาะเจาะจง เอ็มพี เมดกรุป 32,600.00     เอ็มพี เมดกรุป เกณฑราคา มส 0032.3/8708 ลว.26 ธ.ค. 2562

54 ว.วิทย 4,200.00         4,200.00       เฉพาะเจาะจง เค.เอส.ซายน 4,200.00       เค.เอส.ซายน เกณฑราคา มส 0032.3/8709 ลว.26 ธ.ค. 2562

55 ว.วิทย 17,375.00       17,375.00     เฉพาะเจาะจง ไทย ไดแอ็กนอสติก 17,375.00     ไทย ไดแอ็กนอสติก เกณฑราคา มส 0032.3/8710 ลว.26 ธ.ค. 2562

56 ว.วิทย 63,732.00       63,732.00     เฉพาะเจาะจง ไอเมด ลาบอราทอรี่ส 63,732.00     ไอเมด ลาบอราทอรี่ส เกณฑราคา มส 0032.3/8710 ลว.26 ธ.ค. 2562

57 ว.วิทย 9,710.00         9,710.00       เฉพาะเจาะจง ไนน โกลเดนท 9,710.00       ไนน โกลเดนท เกณฑราคา มส 0032.3/8711 ลว.26 ธ.ค. 2562
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58 ว.วิทย 34,595.00       34,595.00     เฉพาะเจาะจง ซายน แอนด เมด 34,595.00     ซายน แอนด เมด เกณฑราคา มส 0032.3/8781 ลว.27 ธ.ค. 2562

59 ว.วิทย 690.00           690.00         เฉพาะเจาะจง ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

สภากาชาดไทย

690.00         ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

สภากาชาดไทย

เกณฑราคา มส 0032.3/227 ลว.13 ม.ค. 2563

60 ว.การแพทย (x-ray)        52,300.00      52,300.00 เฉพาะเจาะจง โตโมกราฟ      52,300.00 โตโมกราฟ เกณฑราคา ลว.15 ม.ค. 2563

61 ว.ออกซิเจน 11,623.00       11,623.00     เฉพาะเจาะจง ลานนาอินดัสเตรียลแกส 11,623.00     ลานนาอินดัสเตรียลแกส เกณฑราคา ลว.2 ม.ค. 2563

62 ว.ออกซิเจน 13,370.00       13,370.00     เฉพาะเจาะจง ลานนาอินดัสเตรียลแกส 13,370.00     ลานนาอินดัสเตรียลแกส เกณฑราคา ลว.2 ม.ค. 2563

63 สิ่งสงตรวจ 7,870.00         7,870.00       เฉพาะเจาะจง รพ.ศรีสังวาล 7,870.00       รพ.ศรีสังวาล เกณฑราคา มส 0032.3/162 ลว.9 ม.ค. 2563

64 สิ่งสงตรวจ 2,200.00         2,200.00       เฉพาะเจาะจง สนง.ปองกันควบคุมโรคที่ 1 2,200.00       สนง.ปองกันควบคุมโรคที่ 1 เกณฑราคา มส 0032.3/163 ลว.9 ม.ค. 2563

65 สิ่งสงตรวจ 3,020.00         3,020.00       เฉพาะเจาะจง ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

สภากาชาดไทย

3,020.00       ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

สภากาชาดไทย

เกณฑราคา มส 0032.3/311 ลว.16 ม.ค. 2563

66 สิ่งสงตรวจ 270.00           270.00         เฉพาะเจาะจง ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 1 270.00         ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย

ที่ 1

เกณฑราคา มส 0032.3/372 ลว.20 ม.ค. 2563

67 สิ่งสงตรวจ 3,410.00         3,410.00       เฉพาะเจาะจง ไบรทแล็บ 3,410.00       ไบรทแล็บ เกณฑราคา มส 0032.3/8712 ลว.26 ธ.ค. 2562

68 สิ่งสงตรวจ 9,400.00         9,400.00       เฉพาะเจาะจง เอส.บ.ีแล็บ 9,400.00       เอส.บ.ีแล็บ เกณฑราคา มส 0032.3/8011 ลว.26 พ.ย. 2562

69 ว.สํานักงาน 10,112.00       10,112.00     เฉพาะเจาะจง ริโก 10,112.00     ริโก เกณฑราคา มส 0032.3/7553 ลว.13 พ.ย. 2562

70 ว.สํานักงาน 5,280.00         5,280.00       เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มภูวศิน 5,280.00       น้ําดื่มภูวศิน เกณฑราคา มส 0032.3/8729 ลว.26 ธ.ค. 2562

71 ว.สํานักงาน 9,981.00         9,981.00       เฉพาะเจาะจง ไพลินสาสน 9,981.00       ไพลินสาสน เกณฑราคา มส 0032.3/8620 ลว.25 ธ.ค. 2562

72 ว.สํานักงาน 1,350.00         1,350.00       เฉพาะเจาะจง ช.การไฟฟา 1,350.00       ช.การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/282 ลว.15 ม.ค. 2563

73 ว.สํานักงาน 1,943.00         1,943.00       เฉพาะเจาะจง พัฒพงษ พาณิชย 1,943.00       พัฒพงษ พาณิชย เกณฑราคา มส 0032.3/032 ลว.2 ม.ค. 2563
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74 ว.กอสราง 115.00           115.00         เฉพาะเจาะจง ชายดีพาณิชย 115.00         ชายดีพาณิชย เกณฑราคา มส 0032.3/607 ลว.27 ม.ค. 2563

75 ว.กอสราง 58.00             58.00           เฉพาะเจาะจง ขายดีพาณิชย 58.00           ขายดีพาณิชย เกณฑราคา มส 0032.3/445 ลว.21 ม.ค. 2563

76 ว.กอสราง 20.00             20.00           เฉพาะเจาะจง ขายดีพาณิชย 20.00           ขายดีพาณิชย เกณฑราคา มส 0032.3/447 ลว.21 ม.ค. 2563

77 ว.กอสราง 110.00           110.00         เฉพาะเจาะจง ขายดีพาณิชย 110.00         ขายดีพาณิชย เกณฑราคา มส 0032.3/228 ลว.13 ม.ค. 2563

78 ว.กอสราง 41,264.00       41,264.00     เฉพาะเจาะจง ชื่นชูไพรกอสราง 41,264.00     ชื่นชูไพรกอสราง เกณฑราคา มส 0032.3/230 ลว.13 ม.ค. 2563

79 ว.กอสราง 50,144.00       50,144.00     เฉพาะเจาะจง ชื่นชูไพรกอสราง 50,144.00     ชื่นชูไพรกอสราง เกณฑราคา มส 0032.3/8802 ลว.27 ธ.ค. 2562

80 ว.แกสหุงตม 2,700.00         2,700.00       เฉพาะเจาะจง กริชบริการ 2,700.00       กริชบริการ เกณฑราคา มส 0032.3/095 ลว.6 ม.ค. 2563

81 ว.งานบานฯ 9,965.00         9,965.00       เฉพาะเจาะจง พัฒพงษ พาณิชย 9,965.00       พัฒพงษ พาณิชย เกณฑราคา มส 0032.3/029 ลว.2 ม.ค. 2563

82 ว.งานบานฯ 450.00           450.00         เฉพาะเจาะจง แมสะเรียงใจดี 450.00         แมสะเรียงใจดี เกณฑราคา มส 0032.3/288 ลว.15 ม.ค. 2563

83 ว.งานบานฯ 1,800.00         1,800.00       เฉพาะเจาะจง สตารทอัพ ซัพพลาย 1,800.00       สตารทอัพ ซัพพลาย เกณฑราคา มส 0032.3/173 ลว.9 ม.ค. 2563

84 ว.งานบานฯ 5,100.00         5,100.00       เฉพาะเจาะจง อินสทรูเมนท 5,100.00       อินสทรูเมนท เกณฑราคา มส 0032.3/033 ลว.2 ม.ค. 2563

85 ว.คอม 10,500.00       10,500.00     เฉพาะเจาะจง นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร 10,500.00     นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร เกณฑราคา มส 0032.3/8705 ลว.26 ธ.ค. 2562

86 ว.คอม 5,500.00         5,500.00       เฉพาะเจาะจง นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร 5,500.00       นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร เกณฑราคา มส 0032.3/135 ลว.8 ม.ค. 2563

87 ว.คอม 5,100.00         5,100.00       เฉพาะเจาะจง นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร 5,100.00       นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร เกณฑราคา มส 0032.3/136 ลว.8 ม.ค. 2563

88 ว.คอม 5,500.00         5,500.00       เฉพาะเจาะจง นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร 5,500.00       นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร เกณฑราคา มส 0032.3/411 ลว.20 ม.ค. 2563

89 ว.คอม 2,600.00         2,600.00       เฉพาะเจาะจง นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร 2,600.00       นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร เกณฑราคา มส 0032.3/500 ลว.22 ม.ค. 2563

90 ว.ไฟฟา 4,265.00         4,265.00       เฉพาะเจาะจง ช.การไฟฟา 4,265.00       ช.การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/622 ลว.28 ม.ค. 2563

91 ว.ไฟฟา 4,563.00         4,563.00       เฉพาะเจาะจง ช.การไฟฟา 4,563.00       ช.การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/553 ลว.23 ม.ค. 2563

92 ว.ไฟฟา 13,211.00       13,211.00     เฉพาะเจาะจง ช.การไฟฟา 13,211.00     ช.การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/441 ลว.21 ม.ค. 2563

93 ว.ไฟฟา 3,859.00         3,859.00       เฉพาะเจาะจง ช.การไฟฟา 3,859.00       ช.การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/348 ลว.17 ม.ค. 2563
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94 ว.ไฟฟา 2,935.00         2,935.00       เฉพาะเจาะจง ช.การไฟฟา 2,935.00       ช.การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/103 ลว.7 ม.ค. 2563

95 ว.ไฟฟา 9,091.00         9,091.00       เฉพาะเจาะจง ช.การไฟฟา 9,091.00       ช.การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/8799 ลว.17 ธ.ค. 2562

96 ว.ไฟฟา 13,100.00       13,100.00     เฉพาะเจาะจง ช.การไฟฟา 13,100.00     ช.การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/172 ลว.9 ม.ค. 2563

97 ว.ยานพาหนะ 1,290.00         1,290.00       เฉพาะเจาะจง สุขุมเซอรวิส 1,290.00       สุขุมเซอรวิส เกณฑราคา มส 0032.3/290 ลว.15 ม.ค. 2563

98 ว.ยานพาหนะ 550.00           550.00         เฉพาะเจาะจง พัฒพงษ พาณิชย 550.00         พัฒพงษ พาณิชย เกณฑราคา มส 0032.3/094 ลว.6 ม.ค. 2563

99 ว.ยานพาหนะ 3,800.00         3,800.00       เฉพาะเจาะจง ชัยไดนาโม 3,800.00       ชัยไดนาโม เกณฑราคา มส 0032.3/194 ลว.10 ม.ค. 2563

100 ว.เชื้อเพลิง 78,790.20       78,790.20     เฉพาะเจาะจง สุขุมเซอรวิส 78,790.20     สุขุมเซอรวิส เกณฑราคา มส 0032.3/8610 ลว.30 ม.ค. 2563

101 ว.โรงงาน 3,683.48         3,683.48       เฉพาะเจาะจง เอสซีเอ็ม อลีอันซ 3,683.48       เอสซีเอ็ม อลีอันซ เกณฑราคา มส 0032.3/353 ลว.17 ม.ค. 2563

102 ว.เคร่ืองแตงกาย 100,000.00     100,000.00   เฉพาะเจาะจง กิตติกร 100,000.00   กิตติกร เกณฑราคา มส 0032.3/8388 ลว.16 ธ.ค. 2562

103 ว.การเกษตร 2,050.00         2,050.00       เฉพาะเจาะจง แมสะเรียงจักรกลการเกษตร 2,050.00       แมสะเรียงจักรกลการเกษตร เกณฑราคา มส 0032.3/104 ลว.7 ม.ค. 2563

104 ค.คอมฯ 32,940.00       32,940.00     เฉพาะเจาะจง นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร 32,940.00     นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร เกณฑราคา มส 0032.301/8287 ลว.9 ธ.ค. 2562

105 ค.งานบานฯ 11,000.00       11,000.00     เฉพาะเจาะจง ช.การไฟฟา 11,000.00     ช.การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.301/350 ลว.17 ม.ค. 2563

106 คาจางเหมาทําอาหารผูปวย 74,820.00       74,820.00     เฉพาะเจาะจง นางนงเยาว เรือนจันตา 74,820.00     นางนงเยาว เรือนจันตา เกณฑราคา มส 0032.3/016 ลว.2 ม.ค. 2563

107 จางเหมาขนขยะ ตค.62 9,139.00         9,139.00       เฉพาะเจาะจง ส.เรืองโรจนสระบุรี 9,139.00       ส.เรืองโรจนสระบุรี เกณฑราคา มส 0032.3/7318 ลว.31 ม.ค. 2563

108 จางเหมาขนขยะ พย.62 9,557.00         9,557.00       เฉพาะเจาะจง ส.เรืองโรจนสระบุรี 9,557.00       ส.เรืองโรจนสระบุรี เกณฑราคา มส 0032.3/8074 ลว.29 พ.ย. 2562

109 คาจางเหมาทําฟนปลอม 7,200.00         7,200.00       เฉพาะเจาะจง เอ็กซา ซีแลม 7,200.00       เอ็กซา ซีแลม เกณฑราคา มส 0032.3/8661 ลว.25 ธ.ค. 2562

110 จางเหมาขนขยะ ธค.62 10,032.00       10,032.00     เฉพาะเจาะจง ส.เรืองโรจนสระบุรี 10,032.00     ส.เรืองโรจนสระบุรี เกณฑราคา มส 0032.3/596 ลว.27 ม.ค. 2563

111 คาจางทําตรายาง 820.00           820.00         เฉพาะเจาะจง แมสะเรียงการพิมพ 820.00         แมสะเรียงการพิมพ เกณฑราคา มส 0032.3/108 ลว.7 ม.ค. 2563

112 คาจางติดตั้งกันชนรถตู 13,000.00       13,000.00     เฉพาะเจาะจง โสภา การไฟฟา 13,000.00     โสภา การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/8594 ลว.24 ธ.ค. 2562
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113 คาจางทําปายโฟมบอรด 7,750.00         7,750.00       เฉพาะเจาะจง อุลลา มีเดีย 7,750.00       อุลลา มีเดีย เกณฑราคา มส 0032.3/8446 ลว.18 ธ.ค. 2562

114 คาจางทําสมุดประจําตัวผูปวย 9,000.00         9,000.00       เฉพาะเจาะจง แมสะเรียงการพิมพ 9,000.00       แมสะเรียงการพิมพ เกณฑราคา มส 0032.3/233 ลว.13 ม.ค. 2563

115 คาจางทําใบเสร็จรับเงิน 25,500.00       25,500.00     เฉพาะเจาะจง แมสะเรียงการพิมพ 25,500.00     แมสะเรียงการพิมพ เกณฑราคา มส 0032.3/8769 ลว.27 ธ.ค. 2562

116 คาจางซอม ค.ยานฯ 3,270.00         3,270.00       เฉพาะเจาะจง อูวัฒนา 3,270.00       อูวัฒนา เกณฑราคา มส 0032.3/606 ลว.27 ม.ค. 2563

117 คาจางซอม ค.ยานฯ 3,495.00         3,495.00       เฉพาะเจาะจง อูวัฒนา 3,495.00       อูวัฒนา เกณฑราคา มส 0032.3/8618 ลว.25 ธ.ค. 2562

118 คาจางซอม ค.ยานฯ 4,900.00         4,900.00       เฉพาะเจาะจง สไมลเวยออโตพารท 4,900.00       สไมลเวยออโตพารท เกณฑราคา มส 0032.3/8595 ลว.24 ธ.ค. 2562

119 คาจางซอม ค.ยานฯ 1,000.00         1,000.00       เฉพาะเจาะจง สไมลเวยออโตพารท 1,000.00       สไมลเวยออโตพารท เกณฑราคา มส 0032.3/195 ลว.10 ม.ค. 2563

120 คาจางซอม ค.ยานฯ 3,120.00         3,120.00       เฉพาะเจาะจง อูวัฒนา 3,120.00       อูวัฒนา เกณฑราคา มส 0032.3/318 ลว.15 ม.ค. 2563

121 คาจางซอม ค.ยานฯ 243.00           243.00         เฉพาะเจาะจง อูวัฒนา 243.00         อูวัฒนา เกณฑราคา มส 0032.3/558 ลว.23 ม.ค. 2563

122 คาไฟฟา 89,669.45       89,669.45     เฉพาะเจาะจง การไฟฟา 89,669.45     การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/132 ลว.8 ม.ค. 2563

123 คาอินเตอรเน็ท 2,675.00         2,675.00       เฉพาะเจาะจง กสท 2,675.00       กสท เกณฑราคา มส 0032.3/134 ลว.8 ม.ค. 2563

124 คาอินเตอรเน็ท 461.17           461.17         เฉพาะเจาะจง กสท 461.17         กสท เกณฑราคา มส 0032.3/374 ลว.20 ม.ค. 2563

125 คาอินเตอรเน็ท 7,639.80         7,639.80       เฉพาะเจาะจง ทีโอที 7,639.80       ทีโอที เกณฑราคา มส 0032.3/373 ลว.20 ม.ค. 2563

126 คาอินเตอรเน็ท 749.00           749.00         เฉพาะเจาะจง ทีโอที 749.00         ทีโอที เกณฑราคา มส 0032.3/432 ลว.21 ม.ค. 2563

127 คาโทรศัพท 293.77           293.77         เฉพาะเจาะจง ทีโอที 293.77         ทีโอที เกณฑราคา มส 0032.3/431 ลว.21 ม.ค. 2563

128 คาโทรศัพท 1,250.83         1,250.83       เฉพาะเจาะจง กสท 1,250.83       กสท เกณฑราคา มส 0032.3/375 ลว.20 ม.ค. 2563

129 คาไปรษณีย 1,484.00         1,484.00       เฉพาะเจาะจง ที่ทําการไปรษณีย 1,484.00       ที่ทําการไปรษณีย เกณฑราคา มส 0032.3/592 ลว.27 ม.ค. 2563

130 คาไปรษณีย 3,473.00         3,473.00       เฉพาะเจาะจง ที่ทําการไปรษณีย 3,473.00       ที่ทําการไปรษณีย เกณฑราคา มส 0032.3/814 ลว.1 ก.พ. 2563

131 คาไฟฟา 84,301.54       84,301.54     เฉพาะเจาะจง การไฟฟา 84,301.54     การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/895 ลว.7 ก.พ. 2563
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(2) (3) (4)  (5)  (6)  (8)  (9)  (10)
1 ว.ยา 2,600.00         2,600.00       เฉพาะเจาะจง พรอส ฟารมา 2,600.00       พรอส ฟารมา เกณฑราคา ลว.3 ก.พ. 2563

2 ว.ยา 2,500.00         2,500.00       เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 2,500.00       องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา
ลว.3 ก.พ. 2563

3 ว.ยา 4,500.00         4,500.00       เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 4,500.00       องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.3 ก.พ. 2563

4 ว.ยา 41,947.48       41,947.48     เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 41,947.48     องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.3 ก.พ. 2563

5 ว.ยา 2,880.00         2,880.00       เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 2,880.00       องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.3 ก.พ. 2563

6 ว.ยา 6,250.00         6,250.00       เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 6,250.00       องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.3 ก.พ. 2563

7 ว.ยา 19,535.60       19,535.60     เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 19,535.60     องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.3 ก.พ. 2563

8 ว.เวชภัณฑมิใชยา 12,067.00       12,067.00     เฉพาะเจาะจง อินสทรูเมนท 12,067.00     อินสทรูเมนท เกณฑราคา มส 0032.3/853 ลว.4 ก.พ. 2563

9 ว.เวชภัณฑมิใชยา 8,342.00         8,342.00       เฉพาะเจาะจง อินสทรูเมนท 8,342.00       อินสทรูเมนท เกณฑราคา มส 0032.3/822 ลว.3 ก.พ. 2563

10 ว.เวชภัณฑมิใชยา 12,070.00       12,070.00     เฉพาะเจาะจง เอ็น.เทค.ซัพพลาย 12,070.00     เอ็น.เทค.ซัพพลาย เกณฑราคา มส 0032.3/825 ลว.3 ก.พ. 2563

11 ว.เวชภัณฑมิใชยา 19,198.00       19,198.00     เฉพาะเจาะจง อินสทรูเมนท 19,198.00     อินสทรูเมนท เกณฑราคา มส 0032.3/824 ลว.3 ก.พ. 2563

12 ว.เวชภัณฑมิใชยา 6,000.00         6,000.00       เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช 6,000.00       ดีเคเอสเอช เกณฑราคา มส 0032.3/827 ลว.3 ก.พ. 2563

13 ว.เวชภัณฑมิใชยา 8,035.80         8,035.80       เฉพาะเจาะจง โอเร็กซ เทรดดิ้ง 8,035.80       โอเร็กซ เทรดดิ้ง เกณฑราคา มส 0032.3/1003 ลว.13 ก.พ. 2563

14 ว.เวชภัณฑมิใชยา 15,100.00       15,100.00     เฉพาะเจาะจง ไทยกอส 15,100.00     ไทยกอส เกณฑราคา มส 0032.3/1001 ลว.13 ก.พ. 2563

15 ว.เวชภัณฑมิใชยา 5,136.00         5,136.00       เฉพาะเจาะจง โอเร็กซ เทรดดิ้ง 5,136.00       โอเร็กซ เทรดดิ้ง เกณฑราคา มส 0032.3/1002 ลว.13 ก.พ. 2563

16 ว.ทันตกรรม 10,507.40       10,507.40     เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช 10,507.40     ดีเคเอสเอช เกณฑราคา มส 0032.3/901 ลว.6 ก.พ. 2563

17 ว.ทันตกรรม 4,000.00         4,000.00       เฉพาะเจาะจง วี อาร พี เดนท 4,000.00       วี อาร พี เดนท เกณฑราคา มส 0032.3/902 ลว.6 ก.พ. 2563

18 ว.ทันตกรรม 1,115.00         1,115.00       เฉพาะเจาะจง ไดรว เด็นทั่ล อินคอรปอเรชั่น 1,115.00       ไดรว เด็นทั่ล อินคอรปอเรชั่น เกณฑราคา มส 0032.3/903 ลว.6 ก.พ. 2563

19 ว.การแพทย 7,610.00         7,610.00       เฉพาะเจาะจง อินสทรูเมนท 7,610.00       อินสทรูเมนท เกณฑราคา มส 0032.3/823 ลว.3 ก.พ. 2563

20 ว.การแพทย 10,025.88       10,025.88     เฉพาะเจาะจง อินสทรูเมนท 10,025.88     อินสทรูเมนท เกณฑราคา มส 0032.3/826 ลว.3 ก.พ. 2563

21 ว.การแพทย 17,900.00       17,900.00     เฉพาะเจาะจง เซนตเมด 17,900.00     เซนตเมด เกณฑราคา มส 0032.3/829 ลว.3 ก.พ. 2563

22 ว.การแพทย 6,000.00         6,000.00       เฉพาะเจาะจง ประภัสสร เอ็นจิเนียร่ิง 6,000.00       ประภัสสร เอ็นจิเนียร่ิง เกณฑราคา มส 0032.3/851 ลว.3 ก.พ. 2563

23 ว.การแพทย 4,000.00         4,000.00       เฉพาะเจาะจง อินทิเกรทเด็ด เมดิคอล 4,000.00       อินทิเกรทเด็ด เมดิคอล เกณฑราคา มส 0032.3/852 ลว.3 ก.พ. 2563

 (7)
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคที่เสนอ
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(ชื่อหนวยงาน) โรงพยาบาลสบเมย
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคที่เสนอ

24 ว.การแพทย 1,600.00         1,600.00       เฉพาะเจาะจง พีพีเอ็ม เมดิคอล 1,600.00       พีพีเอ็ม เมดิคอล เกณฑราคา มส 0032.3/882 ลว.5 ก.พ. 2563

25 ว.วิทย 25,000.00       25,000.00     เฉพาะเจาะจง โปรเฟสชั่นแนล เมดิคอล 25,000.00     โปรเฟสชั่นแนล เมดิคอล เกณฑราคา มส 0032.3/657 ลว.29 ม.ค. 2563

26 ว.วิทย 96,064.00       96,064.00     เฉพาะเจาะจง ไอเมด ลาบอราทอรี่ส 96,064.00     ไอเมด ลาบอราทอรี่ส เกณฑราคา มส 0032.3/656 ลว.29 ม.ค. 2563

27 ว.วิทย 35,381.25       35,381.25     เฉพาะเจาะจง ซายน แอนด เมด 35,381.25     ซายน แอนด เมด เกณฑราคา มส 0032.3/689 ลว.30 ม.ค. 2563

28 ว.วิทย 2,250.00         2,250.00       เฉพาะเจาะจง เชียงใหมการดับเพลิง 2,250.00       เชียงใหมการดับเพลิง เกณฑราคา มส 0032.3/690 ลว.30 ม.ค. 2563

29 ว.วิทย 1,500.00         1,500.00       เฉพาะเจาะจง ไบโอเซน 1,500.00       ไบโอเซน เกณฑราคา มส 0032.3/687 ลว.30 ม.ค. 2563

30 ว.วิทย 5,510.00         5,510.00       เฉพาะเจาะจง แล็บมาสเตอร แอดวานซ 5,510.00       แล็บมาสเตอร แอดวานซ เกณฑราคา มส 0032.3/691 ลว.30 ม.ค. 2563

31 ว.วิทย 230.00           230.00         เฉพาะเจาะจง ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 
สภากาชาดไทย

230.00         ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 
สภากาชาดไทย

เกณฑราคา มส 0032.3/974 ลว.12 ก.พ. 2563

32 ว.การแพทย (x-ray)        78,700.00      78,700.00 เฉพาะเจาะจง โตโมกราฟ      78,700.00 โตโมกราฟ เกณฑราคา ลว.13 ก.พ. 2563

33 ว.ออกซิเจน 10,170.00       10,170.00     เฉพาะเจาะจง ลานนาอินดัสเตรียลแกส 10,170.00     ลานนาอินดัสเตรียลแกส เกณฑราคา มส 0032.3/830 ลว.3 ก.พ. 2563

34 ว.ออกซิเจน 13,254.00       13,254.00     เฉพาะเจาะจง ลานนาอินดัสเตรียลแกส 13,254.00     ลานนาอินดัสเตรียลแกส เกณฑราคา มส 0032.3/828 ลว.3 ก.พ. 2563

35 ว.ออกซิเจน 13,156.00       13,156.00     เฉพาะเจาะจง ลานนาอินดัสเตรียลแกส 13,156.00     ลานนาอินดัสเตรียลแกส เกณฑราคา มส 0032.3/880 ลว.5 ก.พ. 2563

36 สิ่งสงตรวจ 2,880.00         2,880.00       เฉพาะเจาะจง รพ.มหาราช 2,880.00       รพ.มหาราช เกณฑราคา มส 0032.3/893 ลว.6 ก.พ. 2563

37 สิ่งสงตรวจ 375.00           375.00         เฉพาะเจาะจง กรมวิทยาศาสตรการแพทย 375.00         กรมวิทยาศาสตรการแพทย เกณฑราคา มส 0032.3/25 ลว.7 ก.พ. 2563

38 สิ่งสงตรวจ 3,150.00         3,150.00       เฉพาะเจาะจง ไบรทแล็บ 3,150.00       ไบรทแล็บ เกณฑราคา มส 0032.3/659 ลว.29 ม.ค. 2563

39 สิ่งสงตรวจ 240.00           240.00         เฉพาะเจาะจง เนชั่นแนล เฮลทแคร 240.00         เนชั่นแนล เฮลทแคร เกณฑราคา มส 0032.3/627 ลว.28 ม.ค. 2563

40 สิ่งสงตรวจ 10,300.00       10,300.00     เฉพาะเจาะจง ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 
สภากาชาดไทย

10,300.00     ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 
สภากาชาดไทย

เกณฑราคา มส 0032.3/1039 ลว.14 ก.พ. 2563

41 สิ่งสงตรวจ 85,640.00       85,640.00     เฉพาะเจาะจง รพ.แมสะเรียง 85,640.00     รพ.แมสะเรียง เกณฑราคา มส 0032.3/1219 ลว.20 ก.พ. 2563

42 สิ่งสงตรวจ 11,740.00       11,740.00     เฉพาะเจาะจง รพ.แมสะเรียง 11,740.00     รพ.แมสะเรียง เกณฑราคา มส 0032.3/1220 ลว.20 ก.พ. 2563

43 สิ่งสงตรวจ 810.00           810.00         เฉพาะเจาะจง ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 1 810.00         ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
ที่ 1

เกณฑราคา มส 0032.3/1221 ลว.20 ก.พ. 2563

44 ว.สํานักงาน 9,981.00         9,981.00       เฉพาะเจาะจง ไพลินสาสน 9,981.00       ไพลินสาสน เกณฑราคา มส 0032.3/8620 ลว.25 ธ.ค. 2562

45 ว.สํานักงาน 1,250.00         1,250.00       เฉพาะเจาะจง ช.การไฟฟา 1,250.00       ช.การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3875 ลว.5 ก.พ. 2563
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46 ว.สํานักงาน 17,000.00       17,000.00     เฉพาะเจาะจง นานา ซัพพลาย 17,000.00     นานา ซัพพลาย เกณฑราคา มส 0032.3422 ลว.20 ม.ค. 2563

47 ว.สํานักงาน 4,705.00         4,705.00       เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มภูวศิน 4,705.00       น้ําดื่มภูวศิน เกณฑราคา มส 0032.3702 ลว.30 ม.ค. 2563

48 ว.สํานักงาน 15,242.00       15,242.00     เฉพาะเจาะจง ไพลินสาสน 15,242.00     ไพลินสาสน เกณฑราคา มส 0032.3719 ลว.31 ม.ค. 2563

49 ว.สํานักงาน 4,800.00         4,800.00       เฉพาะเจาะจง สหเฟอรนิเจอร 4,800.00       สหเฟอรนิเจอร เกณฑราคา มส 0032.31155 ลว.19 ก.พ. 2563

50 ว.กอสราง 5,275.10         5,275.10       เฉพาะเจาะจง หลังคาเหล็กเมทัลซีท 5,275.10       หลังคาเหล็กเมทัลซีท เกณฑราคา มส 0032.3/908  ลว.6 ก.พ. 2563

51 ว.กอสราง 2,988.51         2,988.51       เฉพาะเจาะจง หลังคาเหล็กเมทัลซีท 2,988.51       หลังคาเหล็กเมทัลซีท เกณฑราคา มส 0032.3/1009 ลว.13 ก.พ. 2563

52 ว.กอสราง 1,604.00         1,604.00       เฉพาะเจาะจง โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 1,604.00       โฮม โปรดักส เซ็นเตอร เกณฑราคา มส 0032.3/983 ลว.12 ก.พ. 2563

53 ว.กอสราง 1,380.30         1,380.30       เฉพาะเจาะจง หลังคาเหล็กเมทัลซีท 1,380.30       หลังคาเหล็กเมทัลซีท เกณฑราคา มส 0032.3/1274 ลว.21 ก.พ. 2563

54 ว.กอสราง 4,526.10         4,526.10       เฉพาะเจาะจง หลังคาเหล็กเมทัลซีท 4,526.10       หลังคาเหล็กเมทัลซีท เกณฑราคา มส 0032.3/1295 ลว.24 ก.พ. 2563

55 ว.กอสราง 107.00           107.00         เฉพาะเจาะจง หลังคาเหล็กเมทัลซีท 107.00         หลังคาเหล็กเมทัลซีท เกณฑราคา มส 0032.3/1346 ลว.26 ก.พ. 2563

56 ว.งานบานฯ 19,050.00       19,050.00     เฉพาะเจาะจง พัฒพงษ พาณิชย 19,050.00     พัฒพงษ พาณิชย เกณฑราคา มส 0032.3/719 ลว.31 ม.ค. 2563

57 ว.งานบานฯ 270.00           270.00         เฉพาะเจาะจง พัฒพงษ พาณิชย 270.00         พัฒพงษ พาณิชย เกณฑราคา มส 0032.3/1014 ลว.13 ก.พ. 2563

58 ว.งานบานฯ 17,500.00       17,500.00     เฉพาะเจาะจง พัฒพงษ พาณิชย 17,500.00     พัฒพงษ พาณิชย เกณฑราคา มส 0032.3/876 ลว.5 ก.พ. 2563

59 ว.งานบานฯ 47,625.00       47,625.00     เฉพาะเจาะจง อาร เอส โปรดักส 47,625.00     อาร เอส โปรดักส เกณฑราคา มส 0032.3/355 ลว.17 ม.ค. 2563

60 ว.งานบานฯ 54,950.00       54,950.00     เฉพาะเจาะจง ลักคคลีนน่ิง ซัพพลาย 54,950.00     ลักคคลีนน่ิง ซัพพลาย เกณฑราคา มส 0032.3/628 ลว.28 ม.ค. 2563

61 ว.งานบานฯ 180.00           180.00         เฉพาะเจาะจง แมสะเรียงใจดี 180.00         แมสะเรียงใจดี เกณฑราคา มส 0032.3/904 ลว.6 ก.พ. 2563

62 ว.แกสหุงตม 240.00           240.00         เฉพาะเจาะจง กริชบริการ 240.00         กริชบริการ เกณฑราคา มส 0032.3/1283 ลว.24 ก.พ. 2563

63 ว.แกสหุงตม 2,700.00         2,700.00       เฉพาะเจาะจง กริชบริการ 2,700.00       กริชบริการ เกณฑราคา มส 0032.3/1043 ลว.14 ก.พ. 2563

64 ว.คอม 5,500.00         5,500.00       เฉพาะเจาะจง นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร 5,500.00       นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร เกณฑราคา มส 0032.3/770 ลว.31 ม.ค. 2563

65 ว.คอม 11,000.00       11,000.00     เฉพาะเจาะจง นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร 11,000.00     นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร เกณฑราคา มส 0032.3/1131 ลว.25 ก.พ. 2563

66 ว.ไฟฟา 100.00           100.00         เฉพาะเจาะจง ฟาใส สินคาราคาถูก 100.00         ฟาใส สินคาราคาถูก เกณฑราคา มส 0032.3/1225 ลว.20 ก.พ. 2563

67 ว.ยานพาหนะ 12,800.00       12,800.00     เฉพาะเจาะจง นพรัตนยางยนตเชียงใหม 12,800.00     นพรัตนยางยนตเชียงใหม เกณฑราคา มส 0032.3/1272 ลว.21 ก.พ. 2563

68 ว.ยานพาหนะ 3,980.00         3,980.00       เฉพาะเจาะจง อูวัฒนา 3,980.00       อูวัฒนา เกณฑราคา มส 0032.3/1226 ลว.20 ก.พ. 2563

69 ว.ยานพาหนะ 3,250.00         3,250.00       เฉพาะเจาะจง อูวัฒนา 3,250.00       อูวัฒนา เกณฑราคา มส 0032.3/1078 ลว.17 ก.พ. 2563

70 ว.เชื้อเพลิง 55,523.60       55,523.60     เฉพาะเจาะจง สุขุมเซอรวิส 55,523.60     สุขุมเซอรวิส เกณฑราคา มส 0032.3/695 ลว.30 ม.ค. 2563
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71 ว.โรงงาน 880.00           880.00         เฉพาะเจาะจง พัฒพงษ พาณิชย 880.00         พัฒพงษ พาณิชย เกณฑราคา มส 0032.3/961 ลว.11 ก.พ. 2563

72 ว.โรงงาน 17,500.00       17,500.00     เฉพาะเจาะจง จือฮะเซนเตอร 17,500.00     จือฮะเซนเตอร เกณฑราคา มส 0032.3/1081 ลว.17 ก.พ. 2563

73 ว.อื่น 4,930.00         4,930.00       เฉพาะเจาะจง โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 4,930.00       โฮม โปรดักส เซ็นเตอร เกณฑราคา มส 0032.3/982 ลว.12 ก.พ. 2563

74 ค.โรงงาน 49,000.00       49,000.00     เฉพาะเจาะจง จือฮะเซนเตอร 49,000.00     จือฮะเซนเตอร เกณฑราคา มส 0032.3/985 ลว.12 ก.พ. 2563

75 ค.โฆษณา 6,150.00         6,150.00       เฉพาะเจาะจง ช.การไฟฟา 6,150.00       ช.การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/665 ลว.29 ม.ค. 2563

76 ค.ไฟฟา 11,000.00       11,000.00     เฉพาะเจาะจง แอ็ดอิเล็คทรอนิคส 11,000.00     แอ็ดอิเล็คทรอนิคส เกณฑราคา มส 0032.3/874 ลว.5 ก.พ. 2563

77 ค.งานบานงานครัว 8,980.00         8,980.00       เฉพาะเจาะจง พัฒพงษ พาณิชย 8,980.00       พัฒพงษ พาณิชย เกณฑราคา มส 0032.3/963 ลว.11 ก.พ. 2563

78 ค.งานบานงานครัว 32,100.00       32,100.00     เฉพาะเจาะจง สหเฟอรนิเจอร 32,100.00     สหเฟอรนิเจอร เกณฑราคา มส 0032.3/775 ลว.3 ก.พ. 2563

79 คาจางเหมาทําฟนปลอม 5,145.00         5,145.00       เฉพาะเจาะจง เอ็กซา ซีแลม 5,145.00       เอ็กซา ซีแลม เกณฑราคา มส 0032.3/626 ลว.28 ม.ค. 2563

80 จางเหมาขนขยะ มค.62 9,880.00         9,880.00       เฉพาะเจาะจง ส.เรืองโรจนสระบุรี 9,880.00       ส.เรืองโรจนสระบุรี เกณฑราคา มส 0032.3/942 ลว.11 ก.พ. 2563

81 จางทําปายโฟม 1,540.00         1,540.00       เฉพาะเจาะจง โรงพิมพครูเกรียงชัย 1,540.00       โรงพิมพครูเกรียงชัย เกณฑราคา มส 0032.3/872 ลว.5 ก.พ. 2563

82 จางทําปายโฟม 360.00           360.00         เฉพาะเจาะจง โรงพิมพครูเกรียงชัย 360.00         โรงพิมพครูเกรียงชัย เกณฑราคา มส 0032.3/1347 ลว.26 ก.พ. 2563

83 จางทําปายไวนิล 550.00           550.00         เฉพาะเจาะจง โรงพิมพครูเกรียงชัย 550.00         โรงพิมพครูเกรียงชัย เกณฑราคา มส 0032.3/611 ลว.27 ม.ค. 2563

84 จางทําปายไวนิล 380.00           380.00         เฉพาะเจาะจง โรงพิมพครูเกรียงชัย 380.00         โรงพิมพครูเกรียงชัย เกณฑราคา มส 0032.3/663 ลว.29 ม.ค. 2563

85 จางทําปายไวนิล 195.00           195.00         เฉพาะเจาะจง โรงพิมพครูเกรียงชัย 195.00         โรงพิมพครูเกรียงชัย เกณฑราคา มส 0032.3/1044 ลว.14 ก.พ. 2563

86 คาจางถายเอกสาร 1,850.00         1,850.00       เฉพาะเจาะจง FS Print 1,850.00       FS Print เกณฑราคา มส 0032.3/610 ลว.27 ม.ค. 2563

87 คาจางถายเอกสาร 980.00           980.00         เฉพาะเจาะจง FS Print 980.00         FS Print เกณฑราคา มส 0032.3/975 ลว.12 ก.พ. 2563

88 คาจางถายเอกสาร 492.00           492.00         เฉพาะเจาะจง FS Print 492.00         FS Print เกณฑราคา มส 0032.3/976 ลว.12 ก.พ. 2563

89 คาจางถายเอกสาร 3,000.00         3,000.00       เฉพาะเจาะจง FS Print 3,000.00       FS Print เกณฑราคา มส 0032.3/977 ลว.12 ก.พ. 2563

90 คาจางถายเอกสาร 1,925.00         1,925.00       เฉพาะเจาะจง FS Print 1,925.00       FS Print เกณฑราคา มส 0032.3/1132 ลว.18 ก.พ. 2563

91 คาจางถายเอกสาร 2,250.00         2,250.00       เฉพาะเจาะจง FS Print 2,250.00       FS Print เกณฑราคา มส 0032.3/1070 ลว.17 ก.พ. 2563

92 คาจางถายเอกสาร 2,500.00         2,500.00       เฉพาะเจาะจง FS Print 2,500.00       FS Print เกณฑราคา มส 0032.3/1284 ลว.24 ก.พ. 2563

93 คาจางทําแทนเครื่องมอเตอรสูบนํ้า 3,600.00         3,600.00       เฉพาะเจาะจง โรงกลึง ป.การชาง 3,600.00       โรงกลึง ป.การชาง เกณฑราคา มส 0032.3/1271 ลว.21 ก.พ. 2563

94 คาจางเหมาทําอาหารผูปวย 64,840.00       64,840.00     เฉพาะเจาะจง นางนงเยาว เรือนจันตา 64,840.00     นางนงเยาว เรือนจันตา เกณฑราคา มส 0032.3/1456 ลว.28 ก.พ. 2563

95 เชาเครื่องอาน XRAY 41,000.00       41,000.00     เฉพาะเจาะจง ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส 41,000.00     ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส เกณฑราคา มส 0032.3/1341 ลว.26 ก.พ. 2563
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แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563

(ชื่อหนวยงาน) โรงพยาบาลสบเมย

วันที่   เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2563  (1)

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคที่เสนอ

96 คาจางซอม ค.ยานฯ 10,460.00       10,460.00     เฉพาะเจาะจง พัฒนพงษ ออโตแอร 10,460.00     พัฒนพงษ ออโตแอร เกณฑราคา มส 0032.3/1285 ลว.24 ก.พ. 2563

97 คาจางซอม ค.ยานฯ 1,000.00         1,000.00       เฉพาะเจาะจง พัฒนพงษ ออโตแอร 1,000.00       พัฒนพงษ ออโตแอร เกณฑราคา มส 0032.3/1008 ลว.13 ก.พ. 2563

98 คาจางซอม ค.ยานฯ 10,700.00       10,700.00     เฉพาะเจาะจง พัฒนพงษ ออโตแอร 10,700.00     พัฒนพงษ ออโตแอร เกณฑราคา มส 0032.3/1288 ลว.24 ก.พ. 2563

99 คาจางซอม ค.ยานฯ 1,000.00         1,000.00       เฉพาะเจาะจง พัฒนพงษ ออโตแอร 1,000.00       พัฒนพงษ ออโตแอร เกณฑราคา มส 0032.3/696 ลว.29 ม.ค. 2563

100 คาจางซอม ค.ยานฯ 100.00           100.00         เฉพาะเจาะจง อูวัฒนา 100.00         อูวัฒนา เกณฑราคา มส 0032.3/906 ลว.6 ก.พ. 2563

101 คาจางซอม ค.ยานฯ 1,190.00         1,190.00       เฉพาะเจาะจง อูวัฒนา 1,190.00       อูวัฒนา เกณฑราคา มส 0032.3/631 ลว.28 ม.ค. 2563

102 คาจางซอม ค.ไฟฟา 46,545.00       46,545.00     เฉพาะเจาะจง วี.อาร แสตนดารด 46,545.00     วี.อาร แสตนดารด เกณฑราคา มส 0032.3/859 ลว.4 ก.พ. 2563

103 คาอินเตอรเน็ท 2,675.00         2,675.00       เฉพาะเจาะจง กสท 2,675.00       กสท เกณฑราคา มส 0032.3/972 ลว.12 ก.พ. 2563

104 คาอินเตอรเน็ท 7,639.80         7,639.80       เฉพาะเจาะจง ทีโอที 7,639.80       ทีโอที เกณฑราคา มส 0032.3/1091 ลว.18 ก.พ. 2563

105 คาอินเตอรเน็ท 1,593.77         1,593.77       เฉพาะเจาะจง กสท 1,593.77       กสท เกณฑราคา มส 0032.3/1063 ลว.17 ก.พ. 2563

106 คาอินเตอรเน็ท 749.00           749.00         เฉพาะเจาะจง ทีโอที 749.00         ทีโอที เกณฑราคา มส 0032.3/1282 ลว.24 ก.พ. 2563

107 คาโทรศัพท 1,405.07         1,405.07       เฉพาะเจาะจง ทีโอที 1,405.07       ทีโอที เกณฑราคา มส 0032.3/1281 ลว.24 ก.พ. 2563

108 คาไปรษณีย 3,537.00         3,537.00       เฉพาะเจาะจง ที่ทําการไปรษณีย 3,537.00       ที่ทําการไปรษณีย เกณฑราคา มส 0032.3/1561 ลว.6 มี.ค. 2563

109 คาอินเตอรเน็ท 2,675.00         2,675.00       เฉพาะเจาะจง กสท 2,675.00       กสท เกณฑราคา มส 0032.3/1592 ลว.9 มี.ค. 2563

110 คาไฟฟา 87,838.11       87,838.11     เฉพาะเจาะจง คาไฟฟา 87,838.11     คาไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/1621 ลว.10 มี.ค. 2563

1,378,932.77    



EB4  ขอ2
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (8)  (9)  (10)
1 ว.ยา 4,190.00         4,190.00       เฉพาะเจาะจง แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอรี่ 4,190.00       แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอรี่ เกณฑราคา ลว.2 มี.ค. 2563

2
ว.ยา 7,500.00         7,500.00       เฉพาะเจาะจง นิวไลฟ ฟารมา 7,500.00       นิวไลฟ ฟารมา เกณฑราคา

ลว.2 มี.ค. 2563

3 ว.ยา 6,115.00         6,115.00       เฉพาะเจาะจง นิวไลฟ ฟารมา 6,115.00       นิวไลฟ ฟารมา เกณฑราคา ลว.2 มี.ค. 2563

4 ว.ยา 195.00           195.00         เฉพาะเจาะจง สนง.คณะกรรมการอาหารและยา 195.00         สนง.คณะกรรมการอาหาร
และยา

เกณฑราคา ลว.2 มี.ค. 2563

5 ว.ยา 130.00           130.00         เฉพาะเจาะจง สนง.คณะกรรมการอาหารและยา 130.00         สนง.คณะกรรมการอาหาร
และยา

เกณฑราคา ลว.2 มี.ค. 2563

6 ว.ยา 9,900.00         9,900.00       เฉพาะเจาะจง ซีฟาม 9,900.00       ซีฟาม เกณฑราคา ลว.2 มี.ค. 2563

7 ว.ยา 7,200.00         7,200.00       เฉพาะเจาะจง ซีฟาม 7,200.00       ซีฟาม เกณฑราคา ลว.2 มี.ค. 2563

8 ว.ยา 4,200.00         4,200.00       เฉพาะเจาะจง ไทยเอฟดี 4,200.00       ไทยเอฟดี เกณฑราคา ลว.2 มี.ค. 2563

9 ว.ยา 2,800.00         2,800.00       เฉพาะเจาะจง ไทยเอฟดี 2,800.00       ไทยเอฟดี เกณฑราคา ลว.2 มี.ค. 2563

10 ว.ยา 580.00           580.00         เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค 580.00         แอตแลนติค เกณฑราคา ลว.2 มี.ค. 2563

11 ว.ยา 1,890.00         1,890.00       เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค 1,890.00       แอตแลนติค เกณฑราคา ลว.2 มี.ค. 2563

12 ว.ยา 2,850.00         2,850.00       เฉพาะเจาะจง ที.โอ.เคมีคอลส 2,850.00       ที.โอ.เคมีคอลส เกณฑราคา ลว.2 มี.ค. 2563

13 ว.ยา 5,850.00         5,850.00       เฉพาะเจาะจง ที.โอ.เคมีคอลส 5,850.00       ที.โอ.เคมีคอลส เกณฑราคา ลว.2 มี.ค. 2563

14 ว.ยา 2,500.00         2,500.00       เฉพาะเจาะจง ที.โอ.เคมีคอลส 2,500.00       ที.โอ.เคมีคอลส เกณฑราคา ลว.2 มี.ค. 2563

15 ว.ยา 5,300.00         5,300.00       เฉพาะเจาะจง ที.โอ.เคมีคอลส 5,300.00       ที.โอ.เคมีคอลส เกณฑราคา ลว.2 มี.ค. 2563

16 ว.ยา 9,700.00         9,700.00       เฉพาะเจาะจง ยูโทเปยน 9,700.00       ยูโทเปยน เกณฑราคา ลว.2 มี.ค. 2563

17 ว.ยา 5,694.00         5,694.00       เฉพาะเจาะจง ยูโทเปยน 5,694.00       ยูโทเปยน เกณฑราคา ลว.2 มี.ค. 2563

18 ว.ยา 8,560.00         8,560.00       เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช 8,560.00       ดีเคเอสเอช เกณฑราคา ลว.2 มี.ค. 2563

19 ว.ยา 4,943.40         4,943.40       เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช 4,943.40       ดีเคเอสเอช เกณฑราคา ลว.2 มี.ค. 2563

20 ว.ยา 3,456.10         3,456.10       เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช 3,456.10       ดีเคเอสเอช เกณฑราคา ลว.2 มี.ค. 2563

 (7)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563

(ชื่อหนวยงาน) โรงพยาบาลสบเมย

วันที่   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2563  (1)

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคที่เสนอ



EB4  ขอ2
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563

(ชื่อหนวยงาน) โรงพยาบาลสบเมย

วันที่   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2563  (1)

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคที่เสนอ

21 ว.ยา 10,700.00       10,700.00     เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช 10,700.00     ดีเคเอสเอช เกณฑราคา ลว.2 มี.ค. 2563

22 ว.ยา 6,206.00         6,206.00       เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช 6,206.00       ดีเคเอสเอช เกณฑราคา ลว.2 มี.ค. 2563

23 ว.ยา 10,000.00       10,000.00     เฉพาะเจาะจง มาซา แลบ 10,000.00     มาซา แลบ เกณฑราคา ลว.2 มี.ค. 2563

24 ว.ยา 9,500.00         9,500.00       เฉพาะเจาะจง มาซา แลบ 9,500.00       มาซา แลบ เกณฑราคา ลว.2 มี.ค. 2563

25 ว.ยา 24,456.00       24,456.00     เฉพาะเจาะจง โปลิฟารม 24,456.00     โปลิฟารม เกณฑราคา ลว.2 มี.ค. 2563

26 ว.ยา 4,750.00         4,750.00       เฉพาะเจาะจง โปลิฟารม 4,750.00       โปลิฟารม เกณฑราคา ลว.2 มี.ค. 2563

27 ว.ยา 5,885.00         5,885.00       เฉพาะเจาะจง บ.ีเอ็ล.เอช. เทรดดิ้ง 5,885.00       บ.ีเอ็ล.เอช. เทรดดิ้ง เกณฑราคา ลว.2 มี.ค. 2563

28 ว.ยา 24,610.00       24,610.00     เฉพาะเจาะจง ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล 24,610.00     ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล เกณฑราคา ลว.2 มี.ค. 2563

29 ว.ยา 15,900.00       15,900.00     เฉพาะเจาะจง เยเนอรัล ฮอสปตัล 15,900.00     เยเนอรัล ฮอสปตัล เกณฑราคา ลว.2 มี.ค. 2563

30 ว.ยา 16,600.00       16,600.00     เฉพาะเจาะจง เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอรี่ 16,600.00     เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอรี่ เกณฑราคา ลว.2 มี.ค. 2563

31 ว.ยา 35,320.00       35,320.00     เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตร้ี 35,320.00     เบอรลินฟารมาซูติคอล
อินดัสตรี้

เกณฑราคา ลว.2 มี.ค. 2563

32 ว.ยา 6,000.00         6,000.00       เฉพาะเจาะจง ฟารมาแลนด 6,000.00       ฟารมาแลนด เกณฑราคา ลว.2 มี.ค. 2563

33 ว.ยา 9,200.00         9,200.00       เฉพาะเจาะจง แมคโครฟารแลบ 9,200.00       แมคโครฟารแลบ เกณฑราคา ลว.2 มี.ค. 2563

34 ว.ยา 10,025.90       10,025.90     เฉพาะเจาะจง บ.ีเอ็ล.ฮั้ว 10,025.90     บ.ีเอ็ล.ฮั้ว เกณฑราคา ลว.2 มี.ค. 2563

35 ว.ยา 8,000.00         8,000.00       เฉพาะเจาะจง จีไอเอส 8,000.00       จีไอเอส เกณฑราคา ลว.2 มี.ค. 2563

36 ว.ยา 5,148.00         5,148.00       เฉพาะเจาะจง ไบโอจีนีเทค 5,148.00       ไบโอจีนีเทค เกณฑราคา ลว.2 มี.ค. 2563

37 ว.ยา 1,900.00         1,900.00       เฉพาะเจาะจง ฟารมา อินโนวา 1,900.00       ฟารมา อินโนวา เกณฑราคา ลว.2 มี.ค. 2563

38 ว.ยา 2,810.00         2,810.00       เฉพาะเจาะจง เอสพีเอส เมดิคอล 2,810.00       เอสพีเอส เมดิคอล เกณฑราคา ลว.2 มี.ค. 2563

39 ว.ยา 10,775.00       10,775.00     เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟารมาซี 10,775.00     ภิญโญฟารมาซี เกณฑราคา ลว.2 มี.ค. 2563

40 ว.ยา 5,850.00         5,850.00       เฉพาะเจาะจง ไบโอจีนีเทค 5,850.00       ไบโอจีนีเทค เกณฑราคา ลว.2 มี.ค. 2563

41 ว.ยา 14,880.00       14,880.00     เฉพาะเจาะจง โพส เฮลท แคร 14,880.00     โพส เฮลท แคร เกณฑราคา ลว.2 มี.ค. 2563

42 ว.ยา 5,640.00         5,640.00       เฉพาะเจาะจง แสงไทยเมดิคอล 5,640.00       แสงไทยเมดิคอล เกณฑราคา ลว.2 มี.ค. 2563



EB4  ขอ2
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563

(ชื่อหนวยงาน) โรงพยาบาลสบเมย

วันที่   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2563  (1)

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคที่เสนอ

43 ว.ยา 5,885.00         5,885.00       เฉพาะเจาะจง สยามฟารมาซูติคอล 5,885.00       สยามฟารมาซูติคอล เกณฑราคา ลว.2 มี.ค. 2563

44 ว.ยา 15,000.00       15,000.00     เฉพาะเจาะจง นานา ซัพพลาย 15,000.00     นานา ซัพพลาย เกณฑราคา ลว.2 มี.ค. 2563

45 ว.ยา 7,600.00         7,600.00       เฉพาะเจาะจง คอสมา เทรดดิ้ง 7,600.00       คอสมา เทรดดิ้ง เกณฑราคา ลว.2 มี.ค. 2563

46 ว.ยา 1,231.57         1,231.57       เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 1,231.57       ซิลลิค ฟารมา เกณฑราคา ลว.2 มี.ค. 2563

47 ว.ยา 10,500.00       10,500.00     เฉพาะเจาะจง ที.แมน ฟารมา 10,500.00     ที.แมน ฟารมา เกณฑราคา ลว.2 มี.ค. 2563

48 ว.ยา 3,200.00      3,200.00    เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 3,200.00    องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.19 มี.ค. 2563

49 ว.ยา 60,017.26    60,017.26  เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 60,017.26  องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.19 มี.ค. 2563

50 ว.ยา 642.00        642.00      เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 642.00      องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.19 มี.ค. 2563

51 ว.ยา 19,775.00    19,775.00  เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 19,775.00  องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.19 มี.ค. 2563

52 ว.ยา 9,456.08      9,456.08    เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 9,456.08    องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.19 มี.ค. 2563

53 ว.ยา 15,948.48    15,948.48  เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 15,948.48  องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.19 มี.ค. 2563

54 ว.เวชภัณฑมิใชยา 6,000.00         6,000.00       เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช 6,000.00       ดีเคเอสเอช เกณฑราคา มส 0032.3/1487 ลว.3 มี.ค. 2563

55 ว.เวชภัณฑมิใชยา 13,856.00       13,856.00     เฉพาะเจาะจง อินสทรูเมนท 13,856.00     อินสทรูเมนท เกณฑราคา มส 0032.3/1486 ลว.3 มี.ค. 2563

56 ว.เวชภัณฑมิใชยา 21,353.00       21,353.00     เฉพาะเจาะจง อินสทรูเมนท 21,353.00     อินสทรูเมนท เกณฑราคา มส 0032.3/1485 ลว.3 มี.ค. 2563

57 ว.เวชภัณฑมิใชยา 11,360.00       11,360.00     เฉพาะเจาะจง เอ็น.เทค.ซัพพลาย 11,360.00     เอ็น.เทค.ซัพพลาย เกณฑราคา มส 0032.3/1484 ลว.3 มี.ค. 2563

58 ว.เวชภัณฑมิใชยา 5,000.00         5,000.00       เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 5,000.00       องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา มส 0032.3/1482 ลว.3 มี.ค. 2563

59 ว.เวชภัณฑมิใชยา 1,000.00         1,000.00       เฉพาะเจาะจง อินสทรูเมนท 1,000.00       อินสทรูเมนท เกณฑราคา มส 0032.3/1480 ลว.3 มี.ค. 2563

60 ว.ทันตกรรม 7,130.00         7,130.00       เฉพาะเจาะจง แอคคอรด คอรปอเรชั่น 7,130.00       แอคคอรด คอรปอเรชั่น เกณฑราคา มส 0032.3/1594 ลว.9 มี.ค. 2563

61 ว.ทันตกรรม 2,560.00         2,560.00       เฉพาะเจาะจง วี อาร พี เดนท 2,560.00       วี อาร พี เดนท เกณฑราคา มส 0032.3/1595 ลว.9 มี.ค. 2563

62 ว.ทันตกรรม 3,600.00         3,600.00       เฉพาะเจาะจง แอคคอรด คอรปอเรชั่น 3,600.00       แอคคอรด คอรปอเรชั่น เกณฑราคา มส 0032.3/1596 ลว.9 มี.ค. 2563

63 ว.ทันตกรรม 1,701.30         1,701.30       เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช 1,701.30       ดีเคเอสเอช เกณฑราคา มส 0032.3/1478 ลว.3 มี.ค. 2563

64 ว.ทันตกรรม 25,785.00       25,785.00     เฉพาะเจาะจง ชูมิตร 25,785.00     ชูมิตร เกณฑราคา มส 0032.3/1725 ลว.16 มี.ค. 2563

65 ว.การแพทย 11,150.00       11,150.00     เฉพาะเจาะจง อินสทรูเมนท 11,150.00     อินสทรูเมนท เกณฑราคา มส 0032.3/1483 ลว.3 มี.ค. 2563
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66 ว.การแพทย 2,600.00         2,600.00       เฉพาะเจาะจง อินสทรูเมนท 2,600.00       อินสทรูเมนท เกณฑราคา มส 0032.3/1481 ลว.3 มี.ค. 2563

67 ว.การแพทย 6,060.00         6,060.00       เฉพาะเจาะจง เอ็น.เทค.ซัพพลาย 6,060.00       เอ็น.เทค.ซัพพลาย เกณฑราคา มส 0032.3/1479 ลว.3 มี.ค. 2563

68 ว.วิทย 85,772.00       85,772.00     เฉพาะเจาะจง ว.ยา 85,772.00     ว.ยา เกณฑราคา มส 0032.3/1348 ลว.26 ก.พ. 2563

69 ว.วิทย 27,510.00       27,510.00     เฉพาะเจาะจง เอ็มพี เมดกรุป 27,510.00     เอ็มพี เมดกรุป เกณฑราคา มส 0032.3/1349 ลว.26 ก.พ. 2563

70 ว.วิทย 7,958.00         7,958.00       เฉพาะเจาะจง ว.ยา 7,958.00       ว.ยา เกณฑราคา มส 0032.3/1371 ลว.27 ก.พ. 2563

71 ว.วิทย 5,340.00         5,340.00       เฉพาะเจาะจง แล็บมาสเตอร แอดวานซ 5,340.00       แล็บมาสเตอร แอดวานซ เกณฑราคา มส 0032.3/1372 ลว.27 ก.พ. 2563

72

ว.วิทย 690.00           690.00         เฉพาะเจาะจง ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 
สภากาชาดไทย

690.00         ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 
สภากาชาดไทย

เกณฑราคา มส 0032.3/1653 ลว.11 มี.ค. 2563

73 ว.การแพทย (x-ray)        63,975.00      63,975.00 เฉพาะเจาะจง โตโมกราฟ      63,975.00 โตโมกราฟ เกณฑราคา ลว.12 มี.ค. 2563

74 ว.ออกซิเจน 14,012.00       14,012.00     เฉพาะเจาะจง ลานนาอินดัสเตรียลแกส 14,012.00     ลานนาอินดัสเตรียลแกส เกณฑราคา มส 0032.3/1525 ลว.4 มี.ค. 2563

75 สิ่งสงตรวจ 500.00           500.00         เฉพาะเจาะจง เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส 500.00         เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส เกณฑราคา มส 0032.3/1350 ลว.26 ก.พ. 2563

76 สิ่งสงตรวจ 4,320.00         4,320.00       เฉพาะเจาะจง ไบรทแล็บ 4,320.00       ไบรทแล็บ เกณฑราคา มส 0032.3/1387 ลว.28 ก.พ. 2563

77 สิ่งสงตรวจ 10,140.00       10,140.00     เฉพาะเจาะจง ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 
สภากาชาดไทย

10,140.00     ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 
สภากาชาดไทย

เกณฑราคา มส 0032.3/1723 ลว.16 มี.ค. 2563

78 สิ่งสงตรวจ 20,250.00       20,250.00     เฉพาะเจาะจง เอส.บ.ีแล็บ 20,250.00     เอส.บ.ีแล็บ เกณฑราคา มส 0032.3/1321 ลว.25 ก.พ. 2563

79 สิ่งสงตรวจ 11,000.00       11,000.00     เฉพาะเจาะจง สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1 11,000.00     สํานักงานปองกันควบคุม
โรคที่ 1

เกณฑราคา มส 0032.3/1693 ลว.13 มี.ค. 2563

80 สิ่งสงตรวจ 375.00           375.00         เฉพาะเจาะจง กรมวิทยาศาสตรการแพทย 375.00         กรมวิทยาศาสตรการแพทย เกณฑราคา ลว.19 มี.ค. 2563

81 สิ่งสงตรวจ 4,000.00         4,000.00       เฉพาะเจาะจง ศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม 4,000.00       ศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม เกณฑราคา มส 0032.3/2138 ลว.24 มี.ค. 2563

82 สิ่งสงตรวจ 4,200.00         4,200.00       เฉพาะเจาะจง รพ.ศรีสังวาล 4,200.00       รพ.ศรีสังวาล เกณฑราคา มส 0032.3/2137 ลว.24 มี.ค. 2563

83 สิ่งสงตรวจ 1,080.00         1,080.00       เฉพาะเจาะจง ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 1 1,080.00       ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
ที่ 1

เกณฑราคา มส 0032.3/2382 ลว.1 เม.ย. 2563
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84 ว.สํานักงาน 2,540.00         2,540.00       เฉพาะเจาะจง พัฒพงษ พาณิชย 2,540.00       พัฒพงษ พาณิชย เกณฑราคา มส 0032.3/1665 ลว.11 มี.ค. 2563

85 ว.สํานักงาน 3,340.00         3,340.00       เฉพาะเจาะจง โอโปสเตอร 3,340.00       โอโปสเตอร เกณฑราคา มส 0032.3/1375 ลว.27 ก.พ. 2563

86 ว.สํานักงาน 3,600.00         3,600.00       เฉพาะเจาะจง โลตัสกรุป 888 3,600.00       โลตัสกรุป 888 เกณฑราคา มส 0032.3/1491 ลว.3 มี.ค. 2563

87 ว.สํานักงาน 15,351.00       15,351.00     เฉพาะเจาะจง ปน อารต แอนด ดีไซน 15,351.00     ปน อารต แอนด ดีไซน เกณฑราคา มส 0032.3/1228 ลว.20 ก.พ. 2563

88 ว.สํานักงาน 5,940.00         5,940.00       เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มภูวศิน 5,940.00       น้ําดื่มภูวศิน เกณฑราคา มส 0032.3/1338 ลว.26 ก.พ. 2563

89 ว.สํานักงาน 21,164.00       21,164.00     เฉพาะเจาะจง ไพลินสาสน 21,164.00     ไพลินสาสน เกณฑราคา มส 0032.3/1544 ลว.5 มี.ค. 2563

90 ว.สํานักงาน 276.00           276.00         เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มภูวศิน** 276.00         น้ําดื่มภูวศิน** เกณฑราคา มส 0032.3/2149 ลว.24 มี.ค. 2563

91 ว.กอสราง 4,500.00         4,500.00       เฉพาะเจาะจง นายอิสระพงศ จันทรอาย 4,500.00       นายอิสระพงศ จันทรอาย เกณฑราคา มส 0032.3/1385 ลว.28 ก.พ. 2563

92 ว.กอสราง 4,429.80         4,429.80       เฉพาะเจาะจง หลังคาเหล็กเมทัลซีท 4,429.80       หลังคาเหล็กเมทัลซีท เกณฑราคา มส 0032.3/1698 ลว.13 มี.ค. 2563

93 ว.กอสราง 58,144.00       58,144.00     เฉพาะเจาะจง ชื่นชูไพรกอสราง 58,144.00     ชื่นชูไพรกอสราง เกณฑราคา มส 0032.3/1705 ลว.13 มี.ค. 2563

94 ว.กอสราง 5,400.00         5,400.00       เฉพาะเจาะจง ชื่นชูไพรกอสราง 5,400.00       ชื่นชูไพรกอสราง เกณฑราคา มส 0032.3/1500 ลว.3 มี.ค. 2563

95 ว.กอสราง 2,430.00         2,430.00       เฉพาะเจาะจง ชื่นชูไพรกอสราง 2,430.00       ชื่นชูไพรกอสราง เกณฑราคา มส 0032.3/2142 ลว.24 มี.ค. 2563

96 ว.กอสราง 278.00           278.00         เฉพาะเจาะจง สมัยสบเมย** 278.00         สมัยสบเมย** เกณฑราคา มส 0032.3/2051 ลว.20 มี.ค. 2563

97 ว.กอสราง 50.00             50.00           เฉพาะเจาะจง สมัยสบเมย** 50.00           สมัยสบเมย** เกณฑราคา มส 0032.3/2196  ลว.25 มี.ค. 2563

98 ว.กอสราง 30.00             30.00           เฉพาะเจาะจง สมัยสบเมย** 30.00           สมัยสบเมย** เกณฑราคา มส 0032.3/1628 ลว.10 มี.ค. 2563

99 ว.งานบานฯ 874.00           874.00         เฉพาะเจาะจง เชียงใหมพลาสติก 874.00         เชียงใหมพลาสติก เกณฑราคา มส 0032.3/2002 ลว.19 มี.ค. 2563

100 ว.งานบานฯ 350.00           350.00         เฉพาะเจาะจง เชียงใหมใจดี 350.00         เชียงใหมใจดี เกณฑราคา มส 0032.3/2003 ลว.9 มี.ค. 2563

101 ว.งานบานฯ 8,389.00         8,389.00       เฉพาะเจาะจง พัฒพงษ พาณิชย 8,389.00       พัฒพงษ พาณิชย เกณฑราคา มส 0032.3/1666 ลว.11 มี.ค. 2563

102 ว.งานบานฯ 17,380.00       17,380.00     เฉพาะเจาะจง กิตติกร 17,380.00     กิตติกร เกณฑราคา มส 0032.3/1632 ลว.10 มี.ค. 2563

103 ว.แกสหุงตม 2,700.00         2,700.00       เฉพาะเจาะจง กริชบริการ 2,700.00       กริชบริการ เกณฑราคา มส 0032.3/1599 ลว.9 มี.ค. 2563

104 ว.งานบานฯ 2,373.00         2,373.00       เฉพาะเจาะจง ขาวโอต เคร่ืองครัว** 2,373.00       ขาวโอต เคร่ืองครัว** เกณฑราคา มส 0032.3/2202 ลว.25 มี.ค. 2563

105 ว.งานบานฯ 1,200.00         1,200.00       เฉพาะเจาะจง อาลัมเฟอรนิช 1,200.00       อาลัมเฟอรนิช เกณฑราคา มส 0032.3/2010 ลว.19 มี.ค. 2563

106 ว.งานบานฯ 200.00           200.00         เฉพาะเจาะจง ส.รุงเรื่องเครื่องครัว** 200.00         ส.รุงเรื่องเครื่องครัว** เกณฑราคา มส 0032.3/2250 ลว.27 มี.ค. 2563



EB4  ขอ2
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563

(ชื่อหนวยงาน) โรงพยาบาลสบเมย

วันที่   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2563  (1)

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคที่เสนอ

107 ว.งานบานฯ 600.00           600.00         เฉพาะเจาะจง ขาวโอต เคร่ืองครัว** 600.00         ขาวโอต เคร่ืองครัว** เกณฑราคา มส 0032.3/2249 ลว.27 มี.ค. 2563

108 ว.คอม 6,600.00         6,600.00       เฉพาะเจาะจง นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร 6,600.00       นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร เกณฑราคา มส 0032.3/1276 ลว.21 ก.พ. 2563

109 ว.คอม 13,000.00       13,000.00     เฉพาะเจาะจง นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร 13,000.00     นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร เกณฑราคา มส 0032.3/1227 ลว.20 ก.พ. 2563

110 ว.คอม 3,000.00         3,000.00       เฉพาะเจาะจง นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร 3,000.00       นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร เกณฑราคา มส 0032.3/1352 ลว.26 ก.พ. 2563

111 ว.คอม 3,000.00         3,000.00       เฉพาะเจาะจง นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร 3,000.00       นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร เกณฑราคา มส 0032.3/1651 ลว.11 มี.ค. 2563

112 ว.คอม 500.00           500.00         เฉพาะเจาะจง นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร 500.00         นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร เกณฑราคา มส 0032.3/1677 ลว.12 มี.ค. 2563

113 ว.คอม 650.00           650.00         เฉพาะเจาะจง นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร 650.00         นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร เกณฑราคา มส 0032.3/2214 ลว.12 มี.ค. 2563

114 ว.คอม 1,440.00         1,440.00       เฉพาะเจาะจง พัฒพงษ พาณิชย 1,440.00       พัฒพงษ พาณิชย เกณฑราคา มส 0032.3/1667 ลว.11 มี.ค. 2563

115 ว.ไฟฟา 600.00           600.00         เฉพาะเจาะจง พัฒพงษ พาณิชย 600.00         พัฒพงษ พาณิชย เกณฑราคา มส 0032.3/1714 ลว.13 มี.ค. 2563

116 ว.เชื้อเพลิง 46,760.00       46,760.00     เฉพาะเจาะจง สุขุมเซอรวิส 46,760.00     สุขุมเซอรวิส เกณฑราคา มส 0032.3/1324 ลว.25 ก.พ. 2563

117 ว.เคร่ืองแตงกาย 23,800.00       23,800.00     เฉพาะเจาะจง กิตติกร 23,800.00     กิตติกร เกณฑราคา มส 0032.3/1633 ลว.10 มี.ค. 2563

118 ว.การเกษตร 1,430.00         1,430.00       เฉพาะเจาะจง ยุตะพันธไม 1,430.00       ยุตะพันธไม เกณฑราคา มส0032.3/1358 ลว.25 ก.พ. 2563

119 ว.การเกษตร 380.00           380.00         เฉพาะเจาะจง จือฮะเซนเตอร 380.00         จือฮะเซนเตอร เกณฑราคา มส 0032.3/2200 ลว.27 มี.ค. 2563

120 ว.อื่น 16,000.00       16,000.00     เฉพาะเจาะจง สหเฟอรนิเจอร 16,000.00     สหเฟอรนิเจอร เกณฑราคา มส 0032.3/1790 ลว.18 มี.ค. 2563

121 ว.อื่น 1,090.00         1,090.00       เฉพาะเจาะจง สยามโกลบอลเฮาส** 1,090.00       สยามโกลบอลเฮาส** เกณฑราคา มส 0032.3/1716 ลว.13 มี.ค. 2563

122 ค.ต่ําฯ (ว.โฆษณา) 24,500.00       24,500.00     เฉพาะเจาะจง คาขายร่ํารวย 24,500.00     คาขายร่ํารวย เกณฑราคา มส 0032.3/1323 ลว.25 ก.พ. 2563

123 ค.ต่ําฯ (ว.สํานักงาน) 3,850.00         3,850.00       เฉพาะเจาะจง อาลัมเฟอรนิช 3,850.00       อาลัมเฟอรนิช เกณฑราคา มส 0032.3/1626 ลว.10 มี.ค. 2563

124 ค.ต่ําฯ (ว.สํานักงาน) 450.00           450.00         เฉพาะเจาะจง อาลัมเฟอรนิช 450.00         อาลัมเฟอรนิช เกณฑราคา มส 0032.3/2143 ลว.24 มี.ค. 2563

125 ค.ต่ําฯ (ว.สํานักงาน) 4,560.00         4,560.00       เฉพาะเจาะจง อาลัมเฟอรนิช 4,560.00       อาลัมเฟอรนิช เกณฑราคา มส 0032.3/2053 ลว.20 มี.ค. 2563

126 ค.ต่ําฯ (ว.สํานักงาน) 7,000.00         7,000.00       เฉพาะเจาะจง สหเฟอรนิเจอร 7,000.00       สหเฟอรนิเจอร เกณฑราคา มส 0032.3/1787 ลว.18 มี.ค. 2563

127 ค.ต่ําฯ (ว.สํานักงาน) 4,500.00         4,500.00       เฉพาะเจาะจง สหเฟอรนิเจอร 4,500.00       สหเฟอรนิเจอร เกณฑราคา มส 0032.3/1356 ลว.26 ก.พ. 2563

128 ค.สํานักงาน 31,200.00       31,200.00     เฉพาะเจาะจง สหเฟอรนิเจอร 31,200.00     สหเฟอรนิเจอร เกณฑราคา มส 0032.3/1355 ลว.26 ก.พ. 2563

129 คาจางเหมาทําฟนปลอม 2,675.00         2,675.00       เฉพาะเจาะจง เอ็กซา ซีแลม 2,675.00       เอ็กซา ซีแลม เกณฑราคา มส 0032.3/1461 ลว.2 มี.ค. 2563
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130 จางเหมาขนขยะ กพ.62 7,087.00         7,087.00       เฉพาะเจาะจง ส.เรืองโรจนสระบุรี 7,087.00       ส.เรืองโรจนสระบุรี เกณฑราคา มส 0032.3/2212 ลว.26 มี.ค. 2563

131 คาจางทําตรายาง 2,250.00         2,250.00       เฉพาะเจาะจง แมสะเรียงการพิมพ 2,250.00       แมสะเรียงการพิมพ เกณฑราคา มส 0032.3/1580 ลว.6 มี.ค. 2563

132 คาจางทําปายโฟมบอรด 900.00           900.00         เฉพาะเจาะจง โรงพิมพครูเกรียงชัย 900.00         โรงพิมพครูเกรียงชัย เกณฑราคา มส 0032.3/1378 ลว.27 ก.พ. 2563

133 คาจางเจาะแทนเหล็ก 400.00           400.00         เฉพาะเจาะจง สบเมยการชาง 400.00         สบเมยการชาง เกณฑราคา มส 0032.3/1674 ลว.12 มี.ค. 2563

134 คาจางทําปายโฟมบอรด 250.00           250.00         เฉพาะเจาะจง โรงพิมพครูเกรียงชัย 250.00         โรงพิมพครูเกรียงชัย เกณฑราคา มส 0032.3/1377 ลว.27 ก.พ. 2563

135 คาจางเหมาทําอาหารผูปวย 66,800.00       66,800.00     เฉพาะเจาะจง นางนงเยาว เรือนจันตา 66,800.00     นางนงเยาว เรือนจันตา เกณฑราคา มส 0032.3/2366 ลว.1 เม.ย. 2563

136 จางทําปายไวนิล 6,038.00         6,038.00       เฉพาะเจาะจง โรงพิมพครูเกรียงชัย 6,038.00       โรงพิมพครูเกรียงชัย เกณฑราคา มส 0032.3/1545 ลว.5 มี.ค. 2563

137 คาจางทําปายโฟมบอรด 980.00           980.00         เฉพาะเจาะจง โรงพิมพครูเกรียงชัย 980.00         โรงพิมพครูเกรียงชัย เกณฑราคา มส 0032.3/2081 ลว.25 มี.ค. 2563

138 คาจางทําปายโฟมบอรด 245.00           245.00         เฉพาะเจาะจง โรงพิมพครูเกรียงชัย 245.00         โรงพิมพครูเกรียงชัย เกณฑราคา มส 0032.3/2147 ลว.24 มี.ค. 2563

139 คาจางตอประกันชั้น 1 61,521.79       61,521.79     เฉพาะเจาะจง สหมงคลประกันภัย 61,521.79     สหมงคลประกันภัย เกณฑราคา มส 0032.3/2008 ลว.19 มี.ค. 2563

140 คาจางเหมาทําฟนปลอม 4,845.00         4,845.00       เฉพาะเจาะจง เอ็กซา ซีแลม 4,845.00       เอ็กซา ซีแลม เกณฑราคา มส 0032.3/1159 ลว.19 มี.ค. 2563

141 จางเหมาขนขยะ มีค.62 10,600.00       10,600.00     เฉพาะเจาะจง ส.เรืองโรจนสระบุรี 10,600.00     ส.เรืองโรจนสระบุรี เกณฑราคา มส 0032.3/1331 ลว.25 ก.พ. 2563

142

คาซอมแซมอาคารบานพัก
อาศัย อุมโละ

250,000.00     250,000.00   เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ แกวเตี๊ยะ 250,000.00   นายสมบัติ แกวเตี๊ยะ เกณฑราคา สัญญา 2/2563 ลว.17 มี.ค. 2563

143 จาซอมค.ยาน 55,436.70       55,436.70     เฉพาะเจาะจง เค.เอช.ที เซ็นทรัลซัพพลาย 55,436.70     เค.เอช.ที เซ็นทรัลซัพพลาย เกณฑราคา มส 0032.3/1540 ลว.5 มี.ค. 2563

144 จาซอมค.ยาน 8,185.50         8,185.50       เฉพาะเจาะจง เค.เอช.ที เซ็นทรัลซัพพลาย 8,185.50       เค.เอช.ที เซ็นทรัลซัพพลาย เกณฑราคา มส 0032.3/1541 ลว.5 มี.ค. 2563

145 จาซอมค.ยาน 18,900.00       18,900.00     เฉพาะเจาะจง พัฒนพงษ ออโตแอร 18,900.00     พัฒนพงษ ออโตแอร เกณฑราคา มส 0032.3/1353 ลว.26 ก.พ. 2563

146 จาซอมค.ยาน 300.00           300.00         เฉพาะเจาะจง อูวัฒนา 300.00         อูวัฒนา เกณฑราคา มส 0032.3/1537 ลว.5 มี.ค. 2563

147 จาซอมค.ยาน 8,550.00         8,550.00       เฉพาะเจาะจง พัฒนพงษ ออโตแอร 8,550.00       พัฒนพงษ ออโตแอร เกณฑราคา มส 0032.3/1354 ลว.26 ก.พ. 2563

148 จาซอมค.ยาน 5,550.00         5,550.00       เฉพาะเจาะจง อูวัฒนา 5,550.00       อูวัฒนา เกณฑราคา มส 0032.3/1577 ลว.6 มี.ค. 2563

149 จาซอมค.ยาน 2,200.00         2,200.00       เฉพาะเจาะจง นพรัตนยางยนตเชียงใหม 2,200.00       นพรัตนยางยนตเชียงใหม เกณฑราคา มส 0032.3/1603 ลว.9 มี.ค. 2563

150 จาซอมค.ยาน 7,040.00         7,040.00       เฉพาะเจาะจง พัฒนพงษ ออโตแอร 7,040.00       พัฒนพงษ ออโตแอร เกณฑราคา มส 0032.3/1322 ลว.25 ก.พ. 2563

151 จาซอมค.ยาน 6,200.00         6,200.00       เฉพาะเจาะจง อูวัฒนา 6,200.00       อูวัฒนา เกณฑราคา มส 0032.3/1664 ลว.11 มี.ค. 2563
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152 จาซอมค.ยาน 23,050.00       23,050.00     เฉพาะเจาะจง นพรัตนยางยนตเชียงใหม 23,050.00     นพรัตนยางยนตเชียงใหม เกณฑราคา มส 0032.3/2055 ลว.20 มี.ค. 2563

153 จาซอมค.ยาน 100.00           100.00         เฉพาะเจาะจง แมสะเรียงการยาง 100.00         แมสะเรียงการยาง เกณฑราคา มส 0032.3/1729 ลว.16 มี.ค. 2563

154 คาอินเตอรเน็ท 7,639.80         7,639.80       เฉพาะเจาะจง ทีโอที 7,639.80       ทีโอที เกณฑราคา มส 0032.3/1784 ลว.18 มี.ค. 2563

155 คาอินเตอรเน็ท 749.00           749.00         เฉพาะเจาะจง ทีโอที 749.00         ทีโอที เกณฑราคา มส 0032.3/2139 ลว.24 มี.ค. 2563

156 คาโทรศัพท 1,584.99         1,584.99       เฉพาะเจาะจง ทีโอที 1,584.99       ทีโอที เกณฑราคา มส 0032.3/2140 ลว.24 มี.ค. 2563

157 คาโทรศัพท 1,380.84         1,380.84       เฉพาะเจาะจง กสท 1,380.84       กสท เกณฑราคา มส 0032.3/2211 ลว.26 มี.ค. 2563

158 คาไปรษณีย 4,697.00         4,697.00       เฉพาะเจาะจง ที่ทําการไปรษณีย 4,697.00       ที่ทําการไปรษณีย เกณฑราคา มส 0032.3/2462 ลว.7 เม.ย. 2563

159 คาไฟฟา 129,695.98     129,695.98   เฉพาะเจาะจง การไฟฟา 129,695.98   การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/2461 ลว.7 เม.ย. 2563

160 คาอินเตอรเน็ท 2,675.00         2,675.00       เฉพาะเจาะจง กสท 2,675.00       กสท เกณฑราคา มส 0032.3/2492 ลว.8 เม.ย. 2563

1,921,617.49    
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(2) (3) (4)  (5)  (6)  (8)  (9)  (10)
1 ว.ยา 12,700.00       12,700.00     เฉพาะเจาะจง พรอส ฟารมา 12,700.00     พรอส ฟารมา เกณฑราคา ลว.1 เม.ย. 2563

2

ว.ยา 390.00           390.00         

เฉพาะเจาะจง

สนง.คณะกรรมการอาหารและยา 390.00         สนง.คณะกรรมการอาหาร
และยา เกณฑราคา

ลว.1 เม.ย. 2563

3

ว.ยา 215.00           215.00         

เฉพาะเจาะจง

สนง.คณะกรรมการอาหารและยา 215.00         สนง.คณะกรรมการอาหาร
และยา เกณฑราคา

ลว.1 เม.ย. 2563

4 ว.ยา 5,400.00         5,400.00       เฉพาะเจาะจง ซีฟาม 5,400.00       ซีฟาม เกณฑราคา ลว.1 เม.ย. 2563

5 ว.ยา 1,650.00         1,650.00       เฉพาะเจาะจง พรอส ฟารมา 1,650.00       พรอส ฟารมา เกณฑราคา ลว.1 เม.ย. 2563

6 ว.ยา 5,080.00         5,080.00       เฉพาะเจาะจง พรอส ฟารมา 5,080.00       พรอส ฟารมา เกณฑราคา ลว.1 เม.ย. 2563

7 ว.ยา 8,650.00         8,650.00       เฉพาะเจาะจง พาตารแลบ(2517) 8,650.00       พาตารแลบ(2517) เกณฑราคา ลว.1 เม.ย. 2563

8 ว.ยา 5,600.00         5,600.00       เฉพาะเจาะจง ไบโอฟารม เคมิคัลส 5,600.00       ไบโอฟารม เคมิคัลส เกณฑราคา ลว.1 เม.ย. 2563

9 ว.ยา 26,400.00       26,400.00     เฉพาะเจาะจง โมเดิรน ฟารมา 26,400.00     โมเดิรน ฟารมา เกณฑราคา ลว.1 เม.ย. 2563

10 ว.ยา 15,000.00       15,000.00     เฉพาะเจาะจง มาซา แลบ 15,000.00     มาซา แลบ เกณฑราคา ลว.1 เม.ย. 2563

11 ว.ยา 25,000.00       25,000.00     เฉพาะเจาะจง มาซา แลบ 25,000.00     มาซา แลบ เกณฑราคา ลว.1 เม.ย. 2563

12 ว.ยา 11,700.00       11,700.00     เฉพาะเจาะจง มาซา แลบ 11,700.00     มาซา แลบ เกณฑราคา ลว.1 เม.ย. 2563

13 ว.ยา 6,300.00         6,300.00       เฉพาะเจาะจง ที.แมน ฟารมา 6,300.00       ที.แมน ฟารมา เกณฑราคา ลว.1 เม.ย. 2563

14 ว.ยา 2,890.00         2,890.00       เฉพาะเจาะจง แอตแลนตา เมดดิคแคร 2,890.00       แอตแลนตา เมดดิคแคร เกณฑราคา ลว.1 เม.ย. 2563

15 ว.ยา 4,760.00         4,760.00       เฉพาะเจาะจง แอตแลนตา เมดดิคแคร 4,760.00       แอตแลนตา เมดดิคแคร เกณฑราคา ลว.1 เม.ย. 2563

16 ว.ยา 2,400.00         2,400.00       เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟารมาซี 2,400.00       ภิญโญฟารมาซี เกณฑราคา ลว.1 เม.ย. 2563

17 ว.ยา 9,280.00         9,280.00       เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟารมาซี 9,280.00       ภิญโญฟารมาซี เกณฑราคา ลว.1 เม.ย. 2563

18 ว.ยา 4,200.00         4,200.00       เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟารมาซี 4,200.00       ภิญโญฟารมาซี เกณฑราคา ลว.1 เม.ย. 2563

19 ว.ยา 8,560.00         8,560.00       เฉพาะเจาะจง บ.ีเอ็ล.ฮั้ว 8,560.00       บ.ีเอ็ล.ฮั้ว เกณฑราคา ลว.1 เม.ย. 2563

20 ว.ยา 4,140.00         4,140.00       เฉพาะเจาะจง ที เอ็น พี เฮลทแคร 4,140.00       ที เอ็น พี เฮลทแคร เกณฑราคา ลว.1 เม.ย. 2563

 (7)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563

(ชื่อหนวยงาน) โรงพยาบาลสบเมย

วันที่   เดือน  เมษายน พ.ศ. 2563  (1)

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคที่เสนอ



EB4  ขอ2
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563

(ชื่อหนวยงาน) โรงพยาบาลสบเมย

วันที่   เดือน  เมษายน พ.ศ. 2563  (1)

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคที่เสนอ

21 ว.ยา 2,266.95         2,266.95       เฉพาะเจาะจง ฟารมาติกา 2,266.95       ฟารมาติกา เกณฑราคา ลว.1 เม.ย. 2563

22 ว.ยา 5,700.00         5,700.00       เฉพาะเจาะจง เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี 5,700.00       เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี เกณฑราคา ลว.1 เม.ย. 2563

23 ว.ยา 17,500.00       17,500.00     เฉพาะเจาะจง ที.โอ.เคมีคอลส 17,500.00     ที.โอ.เคมีคอลส เกณฑราคา ลว.1 เม.ย. 2563

24 ว.ยา 33,440.00       33,440.00     เฉพาะเจาะจง เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอรี่ 33,440.00     เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอรี่ เกณฑราคา ลว.1 เม.ย. 2563

25 ว.ยา 3,500.00         3,500.00       เฉพาะเจาะจง 2เอ็ม(เมด-เมเกอร) 3,500.00       2เอ็ม(เมด-เมเกอร) เกณฑราคา ลว.1 เม.ย. 2563

26 ว.ยา 21,600.00       21,600.00     เฉพาะเจาะจง ยูเมดา 21,600.00     ยูเมดา เกณฑราคา ลว.1 เม.ย. 2563

27 ว.ยา 6,600.00         6,600.00       เฉพาะเจาะจง นานา ซัพพลาย 6,600.00       นานา ซัพพลาย เกณฑราคา ลว.1 เม.ย. 2563

28 ว.ยา 6,600.00         6,600.00       เฉพาะเจาะจง นานา ซัพพลาย 6,600.00       นานา ซัพพลาย เกณฑราคา ลว.1 เม.ย. 2563

29 ว.ยา 13,200.00       13,200.00     เฉพาะเจาะจง นานา ซัพพลาย 13,200.00     นานา ซัพพลาย เกณฑราคา ลว.1 เม.ย. 2563

30 ว.ยา 5,000.00         5,000.00       เฉพาะเจาะจง ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส 5,000.00       ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส เกณฑราคา ลว.1 เม.ย. 2563

31 ว.ยา 10,700.00       10,700.00     เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลม เคลเลอร 10,700.00     ดีทแฮลม เคลเลอร เกณฑราคา ลว.1 เม.ย. 2563

32 ว.ยา 19,099.50       19,099.50     เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลม เคลเลอร 19,099.50     ดีทแฮลม เคลเลอร เกณฑราคา ลว.1 เม.ย. 2563

33 ว.ยา 6,420.00         6,420.00       เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลม เคลเลอร 6,420.00       ดีทแฮลม เคลเลอร เกณฑราคา ลว.1 เม.ย. 2563

34 ว.ยา 2,707.10         2,707.10       เฉพาะเจาะจง คอสมา เทรดดิ้ง 2,707.10       คอสมา เทรดดิ้ง เกณฑราคา ลว.1 เม.ย. 2563

35 ว.ยา 3,000.00         3,000.00       เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค 3,000.00       แอตแลนติค เกณฑราคา ลว.1 เม.ย. 2563

36 ว.ยา 486.00           486.00         เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค 486.00         แอตแลนติค เกณฑราคา ลว.1 เม.ย. 2563

37 ว.ยา 4,860.00         4,860.00       เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค 4,860.00       แอตแลนติค เกณฑราคา ลว.1 เม.ย. 2563

38 ว.ยา 35,400.00       35,400.00     เฉพาะเจาะจง โปลิฟารม 35,400.00     โปลิฟารม เกณฑราคา ลว.1 เม.ย. 2563

39 ว.ยา 2,160.00         2,160.00       เฉพาะเจาะจง ยูนีซัน 2,160.00       ยูนีซัน เกณฑราคา ลว.1 เม.ย. 2563

40 ว.ยา 12,600.00       12,600.00     เฉพาะเจาะจง ยูโทเปยน 12,600.00     ยูโทเปยน เกณฑราคา ลว.1 เม.ย. 2563

41 ว.ยา 24,610.00       24,610.00     เฉพาะเจาะจง ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล 24,610.00     ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล เกณฑราคา ลว.1 เม.ย. 2563

42 ว.ยา 30,768.00       30,768.00     เฉพาะเจาะจง เกรทเตอรมายบาซิน 30,768.00     เกรทเตอรมายบาซิน เกณฑราคา ลว.1 เม.ย. 2563

43 ว.ยา 3,900.00         3,900.00       เฉพาะเจาะจง ฟารมาฮอฟ 3,900.00       ฟารมาฮอฟ เกณฑราคา ลว.1 เม.ย. 2563



EB4  ขอ2
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563

(ชื่อหนวยงาน) โรงพยาบาลสบเมย

วันที่   เดือน  เมษายน พ.ศ. 2563  (1)

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคที่เสนอ

44 ว.ยา 7,000.00         7,000.00       เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัชกรรม 7,000.00       ชุมชนเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.1 เม.ย. 2563

45 ว.ยา 3,595.20         3,595.20       เฉพาะเจาะจง อินแพคฟารมา 3,595.20       อินแพคฟารมา เกณฑราคา ลว.1 เม.ย. 2563

46 ว.ยา 12,450.00       12,450.00     เฉพาะเจาะจง นิวไลฟ ฟารมา 12,450.00     นิวไลฟ ฟารมา เกณฑราคา ลว.1 เม.ย. 2563

47 ว.ยา 1,797.60         1,797.60       เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 1,797.60       ซิลลิค ฟารมา เกณฑราคา ลว.1 เม.ย. 2563

48 ว.ยา 13,482.00       13,482.00     เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 13,482.00     ซิลลิค ฟารมา เกณฑราคา ลว.1 เม.ย. 2563

49 ว.ยา 2,313.34         2,313.34       เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช 2,313.34       ดีเคเอสเอช เกณฑราคา ลว.1 เม.ย. 2563

50 ว.ยา 3,115.84         3,115.84       เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช 3,115.84       ดีเคเอสเอช เกณฑราคา ลว.1 เม.ย. 2563

51 ว.ยา 8,560.00         8,560.00       เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช 8,560.00       ดีเคเอสเอช เกณฑราคา ลว.1 เม.ย. 2563

52 ว.ยา 770.40           770.40         เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช 770.40         ดีเคเอสเอช เกณฑราคา ลว.1 เม.ย. 2563

53 ว.ยา 1,335.36      1,335.36    เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 1,335.36    องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.15 เม.ย. 2563

54 ว.ยา 900.00        900.00      เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 900.00      องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.15 เม.ย. 2563

55 ว.ยา 4,000.00      4,000.00    เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 4,000.00    องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.15 เม.ย. 2563

56 ว.ยา 5,328.60      5,328.60    เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 5,328.60    องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.15 เม.ย. 2563

57 ว.ยา 4,446.92      4,446.92    เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 4,446.92    องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.15 เม.ย. 2563

58 ว.ยา 1,455.20      1,455.20    เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 1,455.20    องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.15 เม.ย. 2563

59 ว.ยา 15,239.09    15,239.09  เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 15,239.09  องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.15 เม.ย. 2563

60 ว.ยา 1,130.99      1,130.99    เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 1,130.99    องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.15 เม.ย. 2563

61 ว.ยา 525.00        525.00      เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 525.00      องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.15 เม.ย. 2563

62 ว.ยา 1,006.80      1,006.80    เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 1,006.80    องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.15 เม.ย. 2563

63 ว.ยา 71,167.20    71,167.20  เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 71,167.20  องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.15 เม.ย. 2563

64 ว.เวชภัณฑมิใชยา 15,260.00       15,260.00     เฉพาะเจาะจง ไทยกอส 15,260.00     ไทยกอส เกณฑราคา มส 0032.3/2287 ลว.30 มี.ค. 2563

65 ว.เวชภัณฑมิใชยา 12,265.80       12,265.80     เฉพาะเจาะจง โอเร็กซ เทรดดิ้ง 12,265.80     โอเร็กซ เทรดดิ้ง เกณฑราคา มส 0032.3/2288 ลว.30 มี.ค. 2563



EB4  ขอ2
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
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รายชื่อผูเสนอราคาและราคที่เสนอ

66 ว.เวชภัณฑมิใชยา 19,880.00       19,880.00     เฉพาะเจาะจง อินสทรูเมนท 19,880.00     อินสทรูเมนท เกณฑราคา มส 0032.3/2289 ลว.30 มี.ค. 2563

67 ว.เวชภัณฑมิใชยา 3,580.00         3,580.00       เฉพาะเจาะจง อินสทรูเมนท 3,580.00       อินสทรูเมนท เกณฑราคา มส 0032.3/2290 ลว.30 มี.ค. 2563

68 ว.เวชภัณฑมิใชยา 23,400.00       23,400.00     เฉพาะเจาะจง เอ็น.เทค.ซัพพลาย 23,400.00     เอ็น.เทค.ซัพพลาย เกณฑราคา มส 0032.3/2291 ลว.30 มี.ค. 2563

69 ว.เวชภัณฑมิใชยา 22,256.00       22,256.00     เฉพาะเจาะจง อินสทรูเมนท 22,256.00     อินสทรูเมนท เกณฑราคา มส 0032.3/2294 ลว.30 มี.ค. 2563

70 ว.เวชภัณฑมิใชยา 17,160.00       17,160.00     เฉพาะเจาะจง เอ็น.เทค.ซัพพลาย 17,160.00     เอ็น.เทค.ซัพพลาย เกณฑราคา มส 0032.3/2295 ลว.30 มี.ค. 2563

71 ว.เวชภัณฑมิใชยา 9,200.00         9,200.00       เฉพาะเจาะจง อินสทรูเมนท** 9,200.00       อินสทรูเมนท** เกณฑราคา มส 0032.3/3091 ลว.30 เม.ย. 2563

72 ว.ทันตกรรม 3,894.80         3,894.80       เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช 3,894.80       ดีเคเอสเอช เกณฑราคา มส 0032.3/2703 ลว.17 เม.ย. 2563

73 ว.ทันตกรรม 2,118.60         2,118.60       เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช 2,118.60       ดีเคเอสเอช เกณฑราคา มส 0032.3/2704 ลว.17 เม.ย. 2563

74 ว.ทันตกรรม 2,360.00         2,360.00       เฉพาะเจาะจง ยูนิตี้ เด็นตัล 2,360.00       ยูนิตี้ เด็นตัล เกณฑราคา มส 0032.3/2705 ลว.17 เม.ย. 2563

75 ว.ทันตกรรม 2,250.00         2,250.00       เฉพาะเจาะจง โพส เฮลท แคร 2,250.00       โพส เฮลท แคร เกณฑราคา มส 0032.3/2706 ลว.17 เม.ย. 2563

76 ว.ทันตกรรม 4,690.00         4,690.00       เฉพาะเจาะจง วี อาร พี เดนท 4,690.00       วี อาร พี เดนท เกณฑราคา มส 0032.3/2861 ลว.22 เม.ย. 2563

77 ว.ทันตกรรม 4,950.00         4,950.00       เฉพาะเจาะจง เอส.ด.ีทันตเวช 4,950.00       เอส.ด.ีทันตเวช เกณฑราคา มส 0032.3/2977 ลว.16 เม.ย. 2563

78 ว.การแพทย 8,025.00         8,025.00       เฉพาะเจาะจง ไฟวซัคเซส** 8,025.00       ไฟวซัคเซส** เกณฑราคา มส 0032.3/2582 ลว.13 เม.ย. 2563

79 ว.การแพทย 500.00           500.00         เฉพาะเจาะจง ประภัสสร เอ็นจิเนียร่ิง 500.00         ประภัสสร เอ็นจิเนียร่ิง เกณฑราคา มส 0032.3/2708 ลว.15 เม.ย. 2563

80 ว.การแพทย 150.00           150.00         เฉพาะเจาะจง ออมสินเภสัช 150.00         ออมสินเภสัช เกณฑราคา มส 0032.3/3092 ลว.23 เม.ย. 2563

81 ว.วิทย 38,156.25       38,156.25     เฉพาะเจาะจง ซายน แอนด เมด 38,156.25     ซายน แอนด เมด เกณฑราคา มส 0032.3/1229 ลว.20 ก.พ. 2563

82 ว.วิทย 14,000.00       14,000.00     เฉพาะเจาะจง อาร เอส โปรดักส 14,000.00     อาร เอส โปรดักส เกณฑราคา มส 0032.3/2641 ลว.15 เม.ย. 2563

83 ว.วิทย 30,756.25       30,756.25     เฉพาะเจาะจง ซายน แอนด เมด 30,756.25     ซายน แอนด เมด เกณฑราคา มส 0032.3/2395 ลว.2 เม.ย. 2563

84 ว.วิทย 690.00           690.00         เฉพาะเจาะจง ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 
สภากาชาดไทย

690.00         ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 
สภากาชาดไทย

เกณฑราคา มส 0032.3/2555 ลว.10 เม.ย. 2563

85 ว.วิทย 8,000.00         8,000.00       เฉพาะเจาะจง แล็บมาสเตอร แอดวานซ 8,000.00       แล็บมาสเตอร แอดวานซ เกณฑราคา มส 0032.3/2252 ลว.27 มี.ค. 2563

86 ว.วิทย 33,935.00       33,935.00     เฉพาะเจาะจง เอ็มพี เมดกรุป 33,935.00     เอ็มพี เมดกรุป เกณฑราคา มส 0032.3/2253 ลว.27 มี.ค. 2563

87 ว.วิทย 75,979.00       75,979.00     เฉพาะเจาะจง ว.ยา 75,979.00     ว.ยา เกณฑราคา มส 0032.3/2254 ลว.27 มี.ค. 2563
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88 ว.วิทย 17,500.00       17,500.00     เฉพาะเจาะจง พงศเวขภัณฑ 17,500.00     พงศเวขภัณฑ เกณฑราคา มส 0032.3/2381 ลว.1 เม.ย. 2563

89 ว.วิทย 7,000.00         7,000.00       เฉพาะเจาะจง ไบโอเซน 7,000.00       ไบโอเซน เกณฑราคา มส 0032.3/2643 ลว.15 เม.ย. 2563

90 ว.การแพทย (x-ray)        30,000.00      30,000.00 เฉพาะเจาะจง โตโมกราฟ      30,000.00 โตโมกราฟ เกณฑราคา ลว.10 เม.ย. 2563

91 ว.ออกซิเจน 9,885.00         9,885.00       เฉพาะเจาะจง ลานนาอินดัสเตรียลแกส 9,885.00       ลานนาอินดัสเตรียลแกส เกณฑราคา มส 0032.3/2292 ลว.30 มี.ค. 2563

92 ว.ออกซิเจน 12,247.00       12,247.00     เฉพาะเจาะจง ลานนาอินดัสเตรียลแกส 12,247.00     ลานนาอินดัสเตรียลแกส เกณฑราคา มส 0032.3/2293 ลว.30 มี.ค. 2563

93 สิ่งสงตรวจ 31,600.00       31,600.00     เฉพาะเจาะจง เอส.บ.ีแล็บ 31,600.00     เอส.บ.ีแล็บ เกณฑราคา มส 0032.3/2224 ลว.26 มี.ค. 2563

94 สิ่งสงตรวจ 9,100.00         9,100.00       เฉพาะเจาะจง รพ.ศรีสังวาล 9,100.00       รพ.ศรีสังวาล เกณฑราคา มส 0032.3/2768 ลว.20 เม.ย. 2563

95

สิ่งสงตรวจ 3,760.00         3,760.00       เฉพาะเจาะจง ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 
สภากาชาดไทย

3,760.00       ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 
สภากาชาดไทย

เกณฑราคา มส 0032.3/2766 ลว.20 เม.ย. 2563

96 สิ่งสงตรวจ 1,000.00         1,000.00       เฉพาะเจาะจง เนชั่นแนล เฮลทแคร 1,000.00       เนชั่นแนล เฮลทแคร เกณฑราคา มส 0032.3/2223 ลว.26 มี.ค. 2563

97 สิ่งสงตรวจ 5,610.00         5,610.00       เฉพาะเจาะจง ไบรทแล็บ 5,610.00       ไบรทแล็บ เกณฑราคา มส 0032.3/2256 ลว.27 มี.ค. 2563

98

สิ่งสงตรวจ 3,300.00         3,300.00       เฉพาะเจาะจง
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1

3,300.00       สํานักงานปองกันควบคุม
โรคที่ 1

เกณฑราคา มส 0032.3/2992 ลว.28 เม.ย. 2563

99

สิ่งสงตรวจ 2,320.00         2,320.00       เฉพาะเจาะจง
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 1

2,320.00       ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
ที่ 1

เกณฑราคา มส 0032.3/2993 ลว.28 เม.ย. 2563

100 สิ่งสงตรวจ 4,100.00         4,100.00       เฉพาะเจาะจง รพ.แมสะเรียง 4,100.00       รพ.แมสะเรียง เกณฑราคา มส 0032.3/2965 ลว.20 เม.ย. 2563

101 ว.สํานักงาน 1,711.00         1,711.00       เฉพาะเจาะจง ไพลินสาสน** 1,711.00       ไพลินสาสน** เกณฑราคา มส 0032.3/2247 ลว.27 มี.ค. 2563

102 ว.สํานักงาน 26,565.00       26,565.00     เฉพาะเจาะจง พัฒพงษ พาณิชย 26,565.00     พัฒพงษ พาณิชย เกณฑราคา มส 0032.3/2403 ลว.2 เม.ย. 2563

103 ว.กอสราง 354.00           354.00         เฉพาะเจาะจง ธงชัยพาณิชย** 354.00         ธงชัยพาณิชย** เกณฑราคา มส 0032.3/2368 ลว.1 เม.ย. 2563

104 ว.กอสราง 120.00           120.00         เฉพาะเจาะจง สมัยสบเมย** 120.00         สมัยสบเมย** เกณฑราคา มส 0032.3/2770 ลว.20 เม.ย. 2563

105 ว.กอสราง 84,453.00       84,453.00     เฉพาะเจาะจง ชื่นชูไพรกอสราง 84,453.00     ชื่นชูไพรกอสราง เกณฑราคา มส 0032.3/2857 ลว.22 เม.ย. 2563

106 ว.กอสราง 40.00             40.00           เฉพาะเจาะจง สมัยสบเมย** 40.00           สมัยสบเมย** เกณฑราคา มส 0032.3/2398 ลว.1 เม.ย. 2563

107 ว.กอสราง 4,042.46         4,042.46       เฉพาะเจาะจง หลังคาเหล็กเมทัลซีท 4,042.46       หลังคาเหล็กเมทัลซีท เกณฑราคา มส 0032.3/2399 ลว.2 เม.ย. 2563
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108 ว.กอสราง 1,787.00         1,787.00       เฉพาะเจาะจง ชื่นชูไพรกอสราง 1,787.00       ชื่นชูไพรกอสราง เกณฑราคา มส 0032.3/2612 ลว.14 เม.ย. 2563

109 ว.งานบานฯ 300.00           300.00         เฉพาะเจาะจง แมสะเรียงใจด*ี* 300.00         แมสะเรียงใจด*ี* เกณฑราคา มส 0032.3/2642 ลว.15 เม.ย. 2563

110 ว.แกสหุงตม 2,700.00         2,700.00       เฉพาะเจาะจง กริชบริการ 2,700.00       กริชบริการ เกณฑราคา มส 0032.3/2260 ลว.27 มี.ค. 2563

111 ว.แกสหุงตม 2,420.00         2,420.00       เฉพาะเจาะจง กริชบริการ 2,420.00       กริชบริการ เกณฑราคา มส 0032.3/2927 ลว.23 เม.ย. 2563

112 ว.แกสหุงตม 645.00           645.00         เฉพาะเจาะจง กริชบริการ 645.00         กริชบริการ เกณฑราคา มส 0032.3/2807 ลว.21 เม.ย. 2563

113 ว.งานบานฯ 87,670.00       87,670.00     เฉพาะเจาะจง ลักคคลีนน่ิง ซัพพลาย 87,670.00     ลักคคลีนน่ิง ซัพพลาย เกณฑราคา มส 0032.3/2495 ลว.8 เม.ย. 2563

114 ว.งานบานฯ 36,000.00       36,000.00     เฉพาะเจาะจง ลักคคลีนน่ิง ซัพพลาย 36,000.00     ลักคคลีนน่ิง ซัพพลาย เกณฑราคา มส 0032.3/2496 ลว.8 เม.ย. 2563

115 ว.งานบานฯ 1,100.00         1,100.00       เฉพาะเจาะจง โลตัสกรุป 888 1,100.00       โลตัสกรุป 888 เกณฑราคา มส 0032.3/2479 ลว.7 เม.ย. 2563

116 ว.งานบานฯ 9,925.00         9,925.00       เฉพาะเจาะจง พัฒพงษ พาณิชย 9,925.00       พัฒพงษ พาณิชย เกณฑราคา มส 0032.3/2225 ลว.26 มี.ค. 2563

117 ว.งานบานฯ 15,276.00       15,276.00     เฉพาะเจาะจง พัฒพงษ พาณิชย 15,276.00     พัฒพงษ พาณิชย เกณฑราคา มส 0032.3/2404 ลว.2 เม.ย. 2563

118 ว.คอม 4,000.00         4,000.00       เฉพาะเจาะจง นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร 4,000.00       นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร เกณฑราคา มส 0032.3/2556 ลว.10 เม.ย. 2563

119 ว.คอม 1,740.00         1,740.00       เฉพาะเจาะจง แอดไวซ ไอทีโฮลดิงส 1,740.00       แอดไวซ ไอทีโฮลดิงส เกณฑราคา มส 0032.3/2396 ลว.2 เม.ย. 2563

120 ว.ไฟฟา 2,564.00         2,564.00       เฉพาะเจาะจง ช.การไฟฟา 2,564.00       ช.การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/2675 ลว.16 เม.ย. 2563

121 ว.ไฟฟา 2,000.00         2,000.00       เฉพาะเจาะจง พัฒนพงศ ออโต 2,000.00       พัฒนพงศ ออโต เกณฑราคา มส 0032.3/2779 ลว.20 เม.ย. 2563

122 ว.ไฟฟา 1,850.00         1,850.00       เฉพาะเจาะจง พัฒนพงศ ออโต 1,850.00       พัฒนพงศ ออโต เกณฑราคา มส 0032.3/2781 ลว.20 เม.ย. 2563

123 ว.ไฟฟา 7,250.00         7,250.00       เฉพาะเจาะจง พัฒนพงศ ออโต 7,250.00       พัฒนพงศ ออโต เกณฑราคา มส 0032.3/2866 ลว.22 เม.ย. 2563

124 ว.ไฟฟา 10,055.00       10,055.00     เฉพาะเจาะจง ช.การไฟฟา 10,055.00     ช.การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/2402 ลว.2 เม.ย. 2563

125 ว.ไฟฟา 4,065.00         4,065.00       เฉพาะเจาะจง ช.การไฟฟา 4,065.00       ช.การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/2782 ลว.20 เม.ย. 2563

126 ว.ไฟฟา 7,129.00         7,129.00       เฉพาะเจาะจง ช.การไฟฟา 7,129.00       ช.การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/2482 ลว.7 เม.ย. 2563

127 ว.ไฟฟา 8,600.00         8,600.00       เฉพาะเจาะจง ช.การไฟฟา 8,600.00       ช.การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/2930 ลว.29 เม.ย. 2563

128 ว.ไฟฟา 16,050.00       16,050.00     เฉพาะเจาะจง วีอาร แสตนดารด 16,050.00     วีอาร แสตนดารด เกณฑราคา มส 0032.3/2879 ลว.23 เม.ย. 2563

129 ว.ยานพาหนะ 1,740.00         1,740.00       เฉพาะเจาะจง ชัยไดนาโม 1,740.00       ชัยไดนาโม เกณฑราคา มส 0032.3/2561 ลว.10 เม.ย. 2563

130 ว.ยานพาหนะ 530.00           530.00         เฉพาะเจาะจง ชัยไดนาโม 530.00         ชัยไดนาโม เกณฑราคา มส 0032.3/2805 ลว.21 เม.ย. 2563
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131 ว.ยานพาหนะ 400.00           400.00         เฉพาะเจาะจง สุขุมเซอรวิส 400.00         สุขุมเซอรวิส เกณฑราคา มส 0032.3/2268 ลว.30 มี.ค. 2563

132 ว.เชื้อเพลิง 49,684.20       49,684.20     เฉพาะเจาะจง สุขุมเซอรวิส 49,684.20     สุขุมเซอรวิส เกณฑราคา มส 0032.3/2269 ลว.30 มี.ค. 2563

133 ค.ต่ําฯ (ว.คอมฯ) 3,900.00         3,900.00       เฉพาะเจาะจง นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร 3,900.00       นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร เกณฑราคา มส 0032.3/2467 ลว.7 เม.ย. 2563

134 เชาเครื่องอาน XRAY 41,000.00       41,000.00     เฉพาะเจาะจง ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส 41,000.00     ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส เกณฑราคา มส 0032.3/2259 ลว.27 มี.ค. 2563

135 คาจางทําตรายาง 1,100.00         1,100.00       เฉพาะเจาะจง หิรัญ พริ้น ชอพ 1,100.00       หิรัญ พริ้น ชอพ เกณฑราคา มส 0032.3/2442 ลว.3 เม.ย. 2563

136 คาจางปรับพื้นที่ 1,050.00         1,050.00       เฉพาะเจาะจง นายอานนท ทองประดิษฐ 1,050.00       นายอานนท ทองประดิษฐ เกณฑราคา มส 0032.3/2771 ลว.20 เม.ย. 2563

137 คาจางทําปายโฟมบอรด 5,880.00         5,880.00       เฉพาะเจาะจง โรงพิมพครูเกรียงชัย 5,880.00       โรงพิมพครูเกรียงชัย เกณฑราคา มส 0032.3/2480 ลว.7 เม.ย. 2563

138 คาจางทําตรายาง 400.00           400.00         เฉพาะเจาะจง แมสะเรียงการพิมพ 400.00         แมสะเรียงการพิมพ เกณฑราคา มส 0032.3/2944 ลว.24 เม.ย. 2563

139 จางเหมาขนขยะอันตราย 11,210.00       11,210.00     เฉพาะเจาะจง ส.เรืองโรจนสระบุรี 11,210.00     ส.เรืองโรจนสระบุรี เกณฑราคา มส 0032.3/2963 ลว.27 เม.ย. 2563

140 คาจางถายเอกสาร 1,500.00         1,500.00       เฉพาะเจาะจง แมสะเรียงการพิมพ 1,500.00       แมสะเรียงการพิมพ เกณฑราคา มส 0032.3/2804 ลว.21 เม.ย. 2563

141 คาจางเหมาทําอาหารผูปวย 60,920.00       60,920.00     เฉพาะเจาะจง นางนงเยาว เรือนจันตา 60,920.00     นางนงเยาว เรือนจันตา เกณฑราคา มส 0032.3/3123 ลว.1 พ.ค. 2563

142 คาจางเหมาติดต้ังกระจก 127,000.00     127,000.00   เฉพาะเจาะจง อินตากระจก 127,000.00   อินตากระจก เกณฑราคา มส 0032.3/2477 ลว.7 เม.ย. 2563

143 คาจางซอม ค.สนง 4,400.00         4,400.00       เฉพาะเจาะจง พัฒนพงษ ออโตแอร 4,400.00       พัฒนพงษ ออโตแอร เกณฑราคา มส 0032.3/2780 ลว.20 เม.ย. 2563

144 จาซอมค.ยาน 3,590.00         3,590.00       เฉพาะเจาะจง อูวัฒนา 3,590.00       อูวัฒนา เกณฑราคา มส 0032.3/2452 ลว.3 เม.ย. 2563

145 จาซอมค.ยาน 1,500.00         1,500.00       เฉพาะเจาะจง พัฒนพงษ ออโตแอร 1,500.00       พัฒนพงษ ออโตแอร เกณฑราคา มส 0032.3/2266 ลว.30 มี.ค. 2563

146 จาซอมค.ยาน 5,365.00         5,365.00       เฉพาะเจาะจง อูวัฒนา 5,365.00       อูวัฒนา เกณฑราคา มส 0032.3/2710 ลว.17 เม.ย. 2563

147 จาซอมค.ยาน 700.00           700.00         เฉพาะเจาะจง อูวัฒนา 700.00         อูวัฒนา เกณฑราคา มส 0032.3/2860 ลว.22 เม.ย. 2563

148 จาซอมค.ยาน 3,100.00         3,100.00       เฉพาะเจาะจง อูวัฒนา 3,100.00       อูวัฒนา เกณฑราคา มส 0032.3/2799 ลว.21 เม.ย. 2563

149 คาอินเตอรเน็ท 7,639.80         7,639.80       เฉพาะเจาะจง ทีโอที 7,639.80       ทีโอที เกณฑราคา มส 0032.3/2767 ลว.20 เม.ย. 2563

150 คาอินเตอรเน็ท 749.00           749.00         เฉพาะเจาะจง ทีโอที 749.00         ทีโอที เกณฑราคา มส 0032.3/2792 ลว.21 เม.ย. 2563

151 คาโทรศัพท 1,378.92         1,378.92       เฉพาะเจาะจง ทีโอที 1,378.92       ทีโอที เกณฑราคา มส 0032.3/2791 ลว.21 เม.ย. 2563

152 คาโทรศัพท 1,806.16         1,806.16       เฉพาะเจาะจง กสท 1,806.16       กสท เกณฑราคา มส 0032.3/3021 ลว.29 เม.ย. 2563

1,759,885.33    



EB4  ขอ2
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (8)  (9)  (10)
1 ว.ยา 3,200.00         3,200.00       เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตร้ี 3,200.00       เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้

เกณฑราคา ลว.1 พ.ค. 2563

2 ว.ยา 14,820.00       14,820.00     เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตร้ี 14,820.00     เบอรลินฟารมาซูติคอล
อินดัสตรี้

เกณฑราคา ลว.1 พ.ค. 2563

3 ว.ยา 1,450.00         1,450.00       เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค 1,450.00       แอตแลนติค เกณฑราคา ลว.1 พ.ค. 2563

4 ว.ยา 6,600.00         6,600.00       เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค 6,600.00       แอตแลนติค เกณฑราคา ลว.1 พ.ค. 2563

5 ว.ยา 2,035.00         2,035.00       เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค 2,035.00       แอตแลนติค เกณฑราคา ลว.1 พ.ค. 2563

6 ว.ยา 42,372.00       42,372.00     เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลม เคลเลอร 42,372.00     ดีทแฮลม เคลเลอร เกณฑราคา ลว.1 พ.ค. 2563

7 ว.ยา 5,350.00         5,350.00       เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลม เคลเลอร 5,350.00       ดีทแฮลม เคลเลอร เกณฑราคา ลว.1 พ.ค. 2563

8 ว.ยา 12,412.00       12,412.00     เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลม เคลเลอร 12,412.00     ดีทแฮลม เคลเลอร เกณฑราคา ลว.1 พ.ค. 2563

9 ว.ยา 6,000.00         6,000.00       เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง 6,000.00       เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง เกณฑราคา ลว.1 พ.ค. 2563

10 ว.ยา 9,000.00         9,000.00       เฉพาะเจาะจง ฟารมาแลนด 9,000.00       ฟารมาแลนด เกณฑราคา ลว.1 พ.ค. 2563

11 ว.ยา 12,000.00       12,000.00     เฉพาะเจาะจง ไบโอวาลิส 12,000.00     ไบโอวาลิส เกณฑราคา ลว.1 พ.ค. 2563

12 ว.ยา 1,284.00         1,284.00       เฉพาะเจาะจง เอฟ.ซ.ีพี 1,284.00       เอฟ.ซ.ีพี เกณฑราคา ลว.1 พ.ค. 2563

13 ว.ยา 1,700.00         1,700.00       เฉพาะเจาะจง โพส เฮลท แคร 1,700.00       โพส เฮลท แคร เกณฑราคา ลว.1 พ.ค. 2563

14 ว.ยา 6,600.00         6,600.00       เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัชกรรม 6,600.00       ชุมชนเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.1 พ.ค. 2563

15 ว.ยา 2,200.00         2,200.00       เฉพาะเจาะจง ฟารมีนา 2,200.00       ฟารมีนา เกณฑราคา ลว.1 พ.ค. 2563

16 ว.ยา 5,000.00         5,000.00       เฉพาะเจาะจง พาตารแลบ(2517) 5,000.00       พาตารแลบ(2517) เกณฑราคา ลว.1 พ.ค. 2563

17 ว.ยา 13,200.00       13,200.00     เฉพาะเจาะจง โมเดิรน ฟารมา 13,200.00     โมเดิรน ฟารมา เกณฑราคา ลว.1 พ.ค. 2563

18 ว.ยา 2,632.20         2,632.20       เฉพาะเจาะจง เจ เอส วิชั่น 2,632.20       เจ เอส วิชั่น เกณฑราคา ลว.1 พ.ค. 2563

19 ว.ยา 4,000.00         4,000.00       เฉพาะเจาะจง โปลิฟารม 4,000.00       โปลิฟารม เกณฑราคา ลว.1 พ.ค. 2563

20 ว.ยา 9,500.00         9,500.00       เฉพาะเจาะจง มาซาแลบ 9,500.00       มาซาแลบ เกณฑราคา ลว.1 พ.ค. 2563

21 ว.ยา 4,760.00         4,760.00       เฉพาะเจาะจง แอตแลนตา เมดดิคแคร 4,760.00       แอตแลนตา เมดดิคแคร เกณฑราคา ลว.1 พ.ค. 2563

 (7)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563

(ชื่อหนวยงาน) โรงพยาบาลสบเมย

วันที่   เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2563  (1)

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคที่เสนอ



EB4  ขอ2
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563

(ชื่อหนวยงาน) โรงพยาบาลสบเมย

วันที่   เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2563  (1)

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคที่เสนอ

22 ว.ยา 5,600.00         5,600.00       เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟารมาซี 5,600.00       ภิญโญฟารมาซี เกณฑราคา ลว.1 พ.ค. 2563

23 ว.ยา 2,259.90         2,259.90       เฉพาะเจาะจง ฟารมาดิกา 2,259.90       ฟารมาดิกา เกณฑราคา ลว.1 พ.ค. 2563

24 ว.ยา 5,700.00         5,700.00       เฉพาะเจาะจง ที.โอ.เคมีคอลส 5,700.00       ที.โอ.เคมีคอลส เกณฑราคา ลว.1 พ.ค. 2563

25 ว.ยา 7,200.00         7,200.00       เฉพาะเจาะจง โปลิฟารม 7,200.00       โปลิฟารม เกณฑราคา ลว.1 พ.ค. 2563

26 ว.ยา 5,080.00         5,080.00       เฉพาะเจาะจง พรอส ฟารมา 5,080.00       พรอส ฟารมา เกณฑราคา ลว.1 พ.ค. 2563

27 ว.ยา 24,610.00       24,610.00     เฉพาะเจาะจง ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล 24,610.00     ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล เกณฑราคา ลว.1 พ.ค. 2563

28 ว.ยา 3,200.00         3,200.00       เฉพาะเจาะจง โอสถ อินเตอร 3,200.00       โอสถ อินเตอร เกณฑราคา ลว.1 พ.ค. 2563

29 ว.ยา 3,500.00         3,500.00       เฉพาะเจาะจง โอสถ อินเตอร 3,500.00       โอสถ อินเตอร เกณฑราคา ลว.1 พ.ค. 2563

30 ว.ยา 26,000.00       26,000.00     เฉพาะเจาะจง ตรัย เม็ดดิคอล 26,000.00     ตรัย เม็ดดิคอล เกณฑราคา ลว.1 พ.ค. 2563

31 ว.ยา 2,100.00         2,100.00       เฉพาะเจาะจง เอสพีเอส 2,100.00       เอสพีเอส เกณฑราคา ลว.1 พ.ค. 2563

32 ว.ยา 9,303.65         9,303.65       เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช 9,303.65       ดีเคเอสเอช เกณฑราคา ลว.1 พ.ค. 2563

33 ว.ยา 9,750.00         9,750.00       เฉพาะเจาะจง ที.โอ.เคมีคอลส 9,750.00       ที.โอ.เคมีคอลส เกณฑราคา ลว.1 พ.ค. 2563

34 ว.ยา 3,200.00         3,200.00       เฉพาะเจาะจง มาซา แลบ 3,200.00       มาซา แลบ เกณฑราคา ลว.1 พ.ค. 2563

35 ว.ยา 3,672.00         3,672.00       เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค 3,672.00       แอตแลนติค เกณฑราคา ลว.1 พ.ค. 2563

36 ว.ยา 5,780.00         5,780.00       เฉพาะเจาะจง แอตแลนตา เมดดิคแคร 5,780.00       แอตแลนตา เมดดิคแคร เกณฑราคา ลว.1 พ.ค. 2563

37 ว.ยา 13,200.00       13,200.00     เฉพาะเจาะจง โมเดิรน ฟารมา 13,200.00     โมเดิรน ฟารมา เกณฑราคา ลว.1 พ.ค. 2563

38 ว.ยา 3,500.00         3,500.00       เฉพาะเจาะจง โอสถ อินเตอร 3,500.00       โอสถ อินเตอร เกณฑราคา ลว.1 พ.ค. 2563

39 ว.ยา 5,000.00      5,000.00    เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 5,000.00    องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.18 พ.ค. 2563

40 ว.ยา 16,280.58    16,280.58  เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 16,280.58  องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.18 พ.ค. 2563

41 ว.ยา 1,480.00      1,480.00    เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 1,480.00    องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.18 พ.ค. 2563

42 ว.ยา 26,965.00    26,965.00  เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 26,965.00  องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.18 พ.ค. 2563

43 ว.ยา 642.00        642.00      เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 642.00      องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.18 พ.ค. 2563

44 ว.ยา 7,000.00      7,000.00    เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 7,000.00    องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.18 พ.ค. 2563



EB4  ขอ2
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563

(ชื่อหนวยงาน) โรงพยาบาลสบเมย

วันที่   เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2563  (1)

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคที่เสนอ

45 ว.ยา 600.00        600.00      เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 600.00      องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.18 พ.ค. 2563

46 ว.ยา 2,993.31      2,993.31    เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 2,993.31    องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.18 พ.ค. 2563

47 ว.ยา 5,000.00      5,000.00    เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 5,000.00    องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.18 พ.ค. 2563

48 ว.ยา 1,048.10      1,048.10    เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 1,048.10    องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.18 พ.ค. 2563

49 ว.เวชภัณฑมิใชยา 5,740.00         5,740.00       เฉพาะเจาะจง เอฟ.ซ.ีพี 5,740.00       เอฟ.ซ.ีพี เกณฑราคา มส 0032.3/3132 ลว.1 พ.ค. 2563

50 ว.เวชภัณฑมิใชยา 6,000.00         6,000.00       เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช 6,000.00       ดีเคเอสเอช เกณฑราคา มส 0032.3/3135 ลว.1 พ.ค. 2563

51 ว.วิทย 5,350.00         5,350.00       เฉพาะเจาะจง แสงชัยมิเตอร 5,350.00       แสงชัยมิเตอร เกณฑราคา มส 0032.3/3146 ลว.5 พ.ค. 2563

52 ว.วิทย 56,432.00       56,432.00     เฉพาะเจาะจง ไอเมด 56,432.00     ไอเมด เกณฑราคา มส 0032.3/3033 ลว.29 เม.ย. 2563

53 ว.วิทย 24,320.00       24,320.00     เฉพาะเจาะจง ไบโอเซน 24,320.00     ไบโอเซน เกณฑราคา มส 0032.3/3032 ลว.29 เม.ย. 2563

54 ว.วิทย 61,674.00       61,674.00     เฉพาะเจาะจง ไบโอเซน 61,674.00     ไบโอเซน เกณฑราคา มส 0032.3/3151 ลว.5 พ.ค. 2563

55 ว.วิทย 690.00           690.00         เฉพาะเจาะจง ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 
สภากาชาดไทย

690.00         ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 
สภากาชาดไทย

เกณฑราคา มส 0032.3/3272 ลว.13 พ.ค. 2563

56 ว.การแพทย (x-ray)        23,600.00      23,600.00 เฉพาะเจาะจง โตโมกราฟ      23,600.00 โตโมกราฟ เกณฑราคา ลว.14 พ.ค. 2563

57 ว.ออกซิเจน 12,577.00       12,577.00     เฉพาะเจาะจง ลานนาอินดัสเตรียลแกส 12,577.00     ลานนาอินดัสเตรียลแกส เกณฑราคา มส 0032.3/3133 ลว.1 พ.ค. 2563

58 ว.ออกซิเจน 11,819.00       11,819.00     เฉพาะเจาะจง ลานนาอินดัสเตรียลแกส 11,819.00     ลานนาอินดัสเตรียลแกส เกณฑราคา มส 0032.3/3134 ลว.1 พ.ค. 2563

59 สิ่งสงตรวจ 9,350.00         9,350.00       เฉพาะเจาะจง เอส.บ.ีแล็บ 9,350.00       เอส.บ.ีแล็บ เกณฑราคา มส 0032.3/2946 ลว.24 เม.ย. 2563

60 สิ่งสงตรวจ 69,045.00       69,045.00     เฉพาะเจาะจง รพ.แมสะเรียง 69,045.00     รพ.แมสะเรียง เกณฑราคา มส 0032.3/3261 ลว.13 พ.ค. 2563

61 สิ่งสงตรวจ 10,730.00       10,730.00     เฉพาะเจาะจง ไบรทแล็บ 10,730.00     ไบรทแล็บ เกณฑราคา มส 0032.3/3031 ลว.29 เม.ย. 2563

62 สิ่งสงตรวจ 2,760.00         2,760.00       เฉพาะเจาะจง ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 
สภากาชาดไทย

2,760.00       ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 
สภากาชาดไทย

เกณฑราคา มส 0032.3/3271 ลว.13 พ.ค. 2563

63 สิ่งสงตรวจ 250.00           250.00         เฉพาะเจาะจง กรมวิทยาศาสตรการแพทย 250.00         กรมวิทยาศาสตรการแพทย เกณฑราคา มส 0032.3/3441 ลว.25 พ.ค. 2563

64 ว.สํานักงาน 6,435.00         6,435.00       เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มภูวศิน 6,435.00       น้ําดื่มภูวศิน เกณฑราคา มส 0032.3/2270 ลว.20 มี.ค. 2563

65 ว.กอสราง 250.00           250.00         เฉพาะเจาะจง นายสิรภาส ทองพันธ 250.00         นายสิรภาส ทองพันธ เกณฑราคา มส 0032.3/3024 ลว.29 เม.ย. 2563



EB4  ขอ2
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563

(ชื่อหนวยงาน) โรงพยาบาลสบเมย

วันที่   เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2563  (1)

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคที่เสนอ

66 ว.งานบานฯ 7,490.00         7,490.00       เฉพาะเจาะจง อาร เอส โปรดักส 7,490.00       อาร เอส โปรดักส เกณฑราคา มส 0032.3/3269 ลว.15 พ.ค. 2563

67 ว.งานบานฯ 3,210.00         3,210.00       เฉพาะเจาะจง เคซีซีพี 2011 กรุป 3,210.00       เคซีซีพี 2011 กรุป เกณฑราคา มส 0032.3/3331 ลว.26 พ.ค. 2563

68 ว.งานบานฯ 36,180.00       36,180.00     เฉพาะเจาะจง ลักคคลีนน่ิง ซัพพลาย 36,180.00     ลักคคลีนน่ิง ซัพพลาย เกณฑราคา มส 0032.3/3149 ลว.5 พ.ค. 2563

69 ว.งานบานฯ 2,900.00         2,900.00       เฉพาะเจาะจง พัฒพงษ พาณิชย 2,900.00       พัฒพงษ พาณิชย เกณฑราคา มส 0032.3/3265 ลว.13 พ.ค. 2563

70 ว.คอม 9,750.00         9,750.00       เฉพาะเจาะจง นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร 9,750.00       นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร เกณฑราคา มส 0032.3/3148 ลว.5 พ.ค. 2563

71 ว.คอม 2,750.00         2,750.00       เฉพาะเจาะจง นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร 2,750.00       นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร เกณฑราคา มส 0032.3/3236 ลว.13 พ.ค. 2563

72 ว.ไฟฟา 1,490.00         1,490.00       เฉพาะเจาะจง ช.การไฟฟา 1,490.00       ช.การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/3181 ลว.19 พ.ค. 2563

73 ว.ไฟฟา 3,450.00         3,450.00       เฉพาะเจาะจง ช.การไฟฟา 3,450.00       ช.การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/3420 ลว.12 พ.ค. 2563

74 ค.ต่ําฯ (ว.คอมฯ) 16,200.00       16,200.00     เฉพาะเจาะจง นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร 16,200.00     นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร เกณฑราคา มส 0032.3/3147 ลว.5 พ.ค. 2563

75 ค.คอมฯ 59,500.00       59,500.00     เฉพาะเจาะจง นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร 59,500.00     นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร เกณฑราคา มส 0032.3/3325 ลว.15 พ.ค. 2563

76 คาจางเหมาทําฟนปลอม 1,545.00         1,545.00       เฉพาะเจาะจง เอ็กซา ซีแลม 1,545.00       เอ็กซา ซีแลม เกณฑราคา มส 0032.3/2999 ลว.28 เม.ย. 2563

77 จางเหมาขนขยะ เมย.62 6,840.00         6,840.00       เฉพาะเจาะจง ส.เรืองโรจนสระบุรี 6,840.00       ส.เรืองโรจนสระบุรี เกณฑราคา มส 0032.3/3171 ลว.7 พ.ค. 2563

78 คาจางตัดตนไม 4,000.00         4,000.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค คงคาเชิดชู 4,000.00       นายณรงค คงคาเชิดชู เกณฑราคา มส 0032.3/3029 ลว.29 เม.ย. 2563

79 เชาเครื่องอาน XRAY 41,000.00       41,000.00     เฉพาะเจาะจง ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส 41,000.00     ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส เกณฑราคา มส 0032.3/3577 ลว.7 พ.ค. 2563

80 จางทําปายไวนิล 510.00           510.00         เฉพาะเจาะจง โรงพิมพครูเกรียงชัย 510.00         โรงพิมพครูเกรียงชัย เกณฑราคา มส 0032.3/3177 ลว.7 พ.ค. 2563

81 จางทํา opd card 4,500.00         4,500.00       เฉพาะเจาะจง โรงพิมพครูเกรียงชัย 4,500.00       โรงพิมพครูเกรียงชัย เกณฑราคา มส 0032.3/3180 ลว.7 พ.ค. 2563

82 คาจางติดตั้งกะจก 3,000.00         3,000.00       เฉพาะเจาะจง อินตากระจก 3,000.00       อินตากระจก เกณฑราคา มส 0032.3/3329 ลว.25 พ.ค. 2563

83 คาจางซอม บานพักฯ 6,000.00         6,000.00       เฉพาะเจาะจง นส.บัวขาว ศิลาพิพักษ 6,000.00       นส.บัวขาว ศิลาพิพักษ เกณฑราคา มส 0032.3/2996 ลว.28 เม.ย. 2563

84 ซอม ค.งานบาน 39,279.70       39,279.70     เฉพาะเจาะจง เค.เอช.ที เซ็นทรัลซัพพลาย 39,279.70     เค.เอช.ที เซ็นทรัลซัพพลาย เกณฑราคา มส 0032.3/3150 ลว.5 พ.ค. 2563

85 ซอม ค.ยาน 14,400.00       14,400.00     เฉพาะเจาะจง อูวัฒนา 14,400.00     อูวัฒนา เกณฑราคา มส 0032.3/3266 ลว.13 พ.ค. 2563

86 คาไปรษณีย 6,819.00         6,819.00       เฉพาะเจาะจง ที่ทําการไปรษณีย 6,819.00       ที่ทําการไปรษณีย เกณฑราคา มส 0032.3/3351 ลว.18 พ.ค. 2563

87 คาอินเตอรเน็ท 2,675.00         2,675.00       เฉพาะเจาะจง กสท 2,675.00       กสท เกณฑราคา มส 0032.3/3262 ลว.15 พ.ค. 2563

88 คาอินเตอรเน็ท 749.00           749.00         เฉพาะเจาะจง ทีโอที 749.00         ทีโอที เกณฑราคา มส 0032.3/3434 ลว.20 พ.ค. 2563
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคที่เสนอ

89 คาอินเตอรเน็ท 7,639.80         7,639.80       เฉพาะเจาะจง ทีโอที 7,639.80       ทีโอที เกณฑราคา มส 0032.3/3436 ลว.20 พ.ค. 2563

90 คาโทรศัพท 1,674.02         1,674.02       เฉพาะเจาะจง กสท 1,674.02       กสท เกณฑราคา มส 0032.3/3433 ลว.20 พ.ค. 2563

91 คาโทรศัพท 1,620.21         1,620.21       เฉพาะเจาะจง ทีโอที 1,620.21       ทีโอที เกณฑราคา มส 0032.3/3435 ลว.20 พ.ค. 2563

92 คาไฟฟา 154,833.28     154,833.28   เฉพาะเจาะจง การไฟฟา 154,833.28   การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/3558 ลว.22 พ.ค. 2563

93 ถังน้ําแบบไฟเบอรกลาส ขนาด
ความจุ 2500 ลิตร

       19,639.18      19,639.18 เฉพาะเจาะจง ชื่นชูไพรกอสราง      19,639.18 ชื่นชูไพรกอสราง เกณฑราคา มส 0032.3/2086 ลว.26 พ.ค. 2563

94 รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซี
ซ.ีแบบเกียรธรรมดา

       40,800.00      40,800.00 เฉพาะเจาะจง  นิยมพานิช      40,800.00  นิยมพานิช เกณฑราคา มส 0032.3/2808 ลว.29 พ.ค. 2563

1,174,245.93    



EB4  ขอ2
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (8)  (9)  (10)
1 ว.ยา 19,000.00       19,000.00     เฉพาะเจาะจง โพส เฮลท แคร 19,000.00     โพส เฮลท แคร เกณฑราคา ลว.1 มิ.ย. 2563

2 ว.ยา 12,800.00       12,800.00     เฉพาะเจาะจง โพส เฮลท แคร 12,800.00     โพส เฮลท แคร เกณฑราคา ลว.1 มิ.ย. 2563

3 ว.ยา 5,550.00         5,550.00       เฉพาะเจาะจง โพส เฮลท แคร 5,550.00       โพส เฮลท แคร เกณฑราคา ลว.1 มิ.ย. 2563

4 ว.ยา 10,800.00       10,800.00     เฉพาะเจาะจง โพส เฮลท แคร 10,800.00     โพส เฮลท แคร เกณฑราคา ลว.1 มิ.ย. 2563

5 ว.ยา 2,470.00         2,470.00       เฉพาะเจาะจง พีเอ็มแอล ฟารมาซูติคอล 2,470.00       พีเอ็มแอล ฟารมาซูติคอล เกณฑราคา ลว.1 มิ.ย. 2563

6 ว.ยา 2,760.00         2,760.00       เฉพาะเจาะจง พีเอ็มแอล พลัส 2,760.00       พีเอ็มแอล พลัส เกณฑราคา ลว.1 มิ.ย. 2563

7 ว.ยา 42,400.00       42,400.00     เฉพาะเจาะจง เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอรี่ 42,400.00     เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอรี่ เกณฑราคา ลว.1 มิ.ย. 2563

8 ว.ยา 11,200.00       11,200.00     เฉพาะเจาะจง เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอรี่ 11,200.00     เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอรี่ เกณฑราคา ลว.1 มิ.ย. 2563

9 ว.ยา 6,805.00         6,805.00       เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟารมาซี 6,805.00       ภิญโญฟารมาซี เกณฑราคา ลว.1 มิ.ย. 2563

10 ว.ยา 2,400.00         2,400.00       เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟารมาซี 2,400.00       ภิญโญฟารมาซี เกณฑราคา ลว.1 มิ.ย. 2563

11 ว.ยา 29,157.50       29,157.50     เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลม เคลเลอร 29,157.50     ดีทแฮลม เคลเลอร เกณฑราคา ลว.1 มิ.ย. 2563

12 ว.ยา 5,350.00         5,350.00       เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลม เคลเลอร 5,350.00       ดีทแฮลม เคลเลอร เกณฑราคา ลว.1 มิ.ย. 2563

13 ว.ยา 1,550.00         1,550.00       เฉพาะเจาะจง ฟารมาแลนด 1,550.00       ฟารมาแลนด เกณฑราคา ลว.1 มิ.ย. 2563

14 ว.ยา 2,250.00         2,250.00       เฉพาะเจาะจง ฟารมาแลนด 2,250.00       ฟารมาแลนด เกณฑราคา ลว.1 มิ.ย. 2563

15 ว.ยา 3,600.00         3,600.00       เฉพาะเจาะจง ฟารมาแลนด 3,600.00       ฟารมาแลนด เกณฑราคา ลว.1 มิ.ย. 2563

16 ว.ยา 4,220.00         4,220.00       เฉพาะเจาะจง ที.โอ.เคมีคอลส 4,220.00       ที.โอ.เคมีคอลส เกณฑราคา ลว.1 มิ.ย. 2563

17 ว.ยา 7,500.00         7,500.00       เฉพาะเจาะจง ที.โอ.เคมีคอลส 7,500.00       ที.โอ.เคมีคอลส เกณฑราคา ลว.1 มิ.ย. 2563

18 ว.ยา 15,050.00       15,050.00     เฉพาะเจาะจง ที.โอ.เคมีคอลส 15,050.00     ที.โอ.เคมีคอลส เกณฑราคา ลว.1 มิ.ย. 2563

19 ว.ยา 1,425.00         1,425.00       เฉพาะเจาะจง ที.โอ.เคมีคอลส 1,425.00       ที.โอ.เคมีคอลส เกณฑราคา ลว.1 มิ.ย. 2563

20 ว.ยา 8,000.00         8,000.00       เฉพาะเจาะจง แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอรี่ 8,000.00       แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอรี่ เกณฑราคา ลว.1 มิ.ย. 2563

21 ว.ยา 350.00           350.00         เฉพาะเจาะจง แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอรี่ 350.00         แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอรี่ เกณฑราคา ลว.1 มิ.ย. 2563

22 ว.ยา 1,990.00         1,990.00       เฉพาะเจาะจง แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอรี่ 1,990.00       แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอรี่ เกณฑราคา ลว.1 มิ.ย. 2563

 (7)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563

(ชื่อหนวยงาน) โรงพยาบาลสบเมย

วันที่   เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2563  (1)

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคที่เสนอ
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แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
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แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563

(ชื่อหนวยงาน) โรงพยาบาลสบเมย

วันที่   เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2563  (1)

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคที่เสนอ

23 ว.ยา 2,900.00         2,900.00       เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล 2,900.00       แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล เกณฑราคา ลว.1 มิ.ย. 2563

24 ว.ยา 4,000.00         4,000.00       เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล 4,000.00       แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล เกณฑราคา ลว.1 มิ.ย. 2563

25 ว.ยา 6,800.00         6,800.00       เฉพาะเจาะจง ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส 6,800.00       ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส เกณฑราคา ลว.1 มิ.ย. 2563

26 ว.ยา 7,832.40         7,832.40       เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช 7,832.40       ดีเคเอสเอช เกณฑราคา ลว.1 มิ.ย. 2563

27 ว.ยา 6,150.00         6,150.00       เฉพาะเจาะจง แอคคอรด คอรปอเรชั่น 6,150.00       แอคคอรด คอรปอเรชั่น เกณฑราคา ลว.1 มิ.ย. 2563

28 ว.ยา 24,610.00       24,610.00     เฉพาะเจาะจง ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล 24,610.00     ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล เกณฑราคา ลว.1 มิ.ย. 2563

29 ว.ยา 7,800.00         7,800.00       เฉพาะเจาะจง ฟารมาฮอฟ 7,800.00       ฟารมาฮอฟ เกณฑราคา ลว.1 มิ.ย. 2563

30 ว.ยา 2,400.00         2,400.00       เฉพาะเจาะจง ฟารมาฮอฟ 2,400.00       ฟารมาฮอฟ เกณฑราคา ลว.1 มิ.ย. 2563

31 ว.ยา 9,300.00         9,300.00       เฉพาะเจาะจง โรงงานเลิศสิงหเภสัชกรรม 9,300.00       โรงงานเลิศสิงหเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.1 มิ.ย. 2563

32 ว.ยา 11,770.00       11,770.00     เฉพาะเจาะจง สยามฟารมาซูติคอล 11,770.00     สยามฟารมาซูติคอล เกณฑราคา ลว.1 มิ.ย. 2563

33 ว.ยา 9,500.00         9,500.00       เฉพาะเจาะจง พรอส ฟารมา 9,500.00       พรอส ฟารมา เกณฑราคา ลว.1 มิ.ย. 2563

34 ว.ยา 11,700.00       11,700.00     เฉพาะเจาะจง ไบโอจีนีเทค 11,700.00     ไบโอจีนีเทค เกณฑราคา ลว.1 มิ.ย. 2563

35 ว.ยา 11,500.00       11,500.00     เฉพาะเจาะจง แมคโครฟารแลบ 11,500.00     แมคโครฟารแลบ เกณฑราคา ลว.1 มิ.ย. 2563

36 ว.ยา 7,635.00         7,635.00       เฉพาะเจาะจง พรีเมด ฟารมา 7,635.00       พรีเมด ฟารมา เกณฑราคา ลว.1 มิ.ย. 2563

37 ว.ยา 8,000.00         8,000.00       เฉพาะเจาะจง จีไอเอส 8,000.00       จีไอเอส เกณฑราคา ลว.1 มิ.ย. 2563

38 ว.ยา 7,200.00         7,200.00       เฉพาะเจาะจง ซีฟาม 7,200.00       ซีฟาม เกณฑราคา ลว.1 มิ.ย. 2563

39 ว.ยา 2,160.00         2,160.00       เฉพาะเจาะจง ยูนีซัน 2,160.00       ยูนีซัน เกณฑราคา ลว.1 มิ.ย. 2563

40 ว.ยา 17,655.00       17,655.00     เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 17,655.00     ซิลลิค ฟารมา เกณฑราคา ลว.1 มิ.ย. 2563

41 ว.ยา 7,825.00         7,825.00       เฉพาะเจาะจง นิวไลฟ ฟารมา 7,825.00       นิวไลฟ ฟารมา เกณฑราคา ลว.1 มิ.ย. 2563

42 ว.ยา 5,780.00         5,780.00       เฉพาะเจาะจง แอตแลนตา เมดดิคแคร 5,780.00       แอตแลนตา เมดดิคแคร เกณฑราคา ลว.1 มิ.ย. 2563

43 ว.ยา 14,648.00       14,648.00     เฉพาะเจาะจง โอสถ อินเตอร 14,648.00     โอสถ อินเตอร เกณฑราคา ลว.1 มิ.ย. 2563

44 ว.ยา 3,180.00         3,180.00       เฉพาะเจาะจง มาสุ 3,180.00       มาสุ เกณฑราคา ลว.1 มิ.ย. 2563

45 ว.ยา 3,370.50         3,370.50       เฉพาะเจาะจง บ.ีเอ็ล.เอช 3,370.50       บ.ีเอ็ล.เอช เกณฑราคา ลว.1 มิ.ย. 2563



EB4  ขอ2
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
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แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563

(ชื่อหนวยงาน) โรงพยาบาลสบเมย

วันที่   เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2563  (1)

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคที่เสนอ

46 ว.ยา 9,000.00         9,000.00       เฉพาะเจาะจง ยูโทเปยน 9,000.00       ยูโทเปยน เกณฑราคา ลว.1 มิ.ย. 2563

47 ว.ยา 15,011.20    15,011.20  เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 15,011.20  องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.1 มิ.ย. 2563

48 ว.ยา 4,340.00      4,340.00    เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 4,340.00    องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.1 มิ.ย. 2563

49 ว.ยา 82,479.10    82,479.10  เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 82,479.10  องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.1 มิ.ย. 2563

50 ว.เวชภัณฑมิใชยา 8,397.20         8,397.20       เฉพาะเจาะจง โอเร็กซ เทรดดิ้ง 8,397.20       โอเร็กซ เทรดดิ้ง เกณฑราคา มส 0032.3/3841 ลว.2 มิ.ย. 2563

51 ว.เวชภัณฑมิใชยา 27,250.00       27,250.00     เฉพาะเจาะจง อินสทรูเมนท 27,250.00     อินสทรูเมนท เกณฑราคา มส 0032.3/3837 ลว.2 มิ.ย. 2563

52 ว.เวชภัณฑมิใชยา 16,036.00       16,036.00     เฉพาะเจาะจง ไทยกอส 16,036.00     ไทยกอส เกณฑราคา มส 0032.3/3883 ลว.4 มิ.ย. 2563

53 ว.เวชภัณฑมิใชยา 2,942.50         2,942.50       เฉพาะเจาะจง โอเร็กซ เทรดดิ้ง 2,942.50       โอเร็กซ เทรดดิ้ง เกณฑราคา มส 0032.3/3886 ลว.4 มิ.ย. 2563

54 ว.เวชภัณฑมิใชยา 7,072.00         7,072.00       เฉพาะเจาะจง เอฟ.ซ.ีพี 7,072.00       เอฟ.ซ.ีพี เกณฑราคา มส 0032.3/3887 ลว.4 มิ.ย. 2563

55 ว.เวชภัณฑมิใชยา 1,700.00         1,700.00       เฉพาะเจาะจง ไทยกอส 1,700.00       ไทยกอส เกณฑราคา มส 0032.3/3888 ลว.4 มิ.ย. 2563

56 ว.เวชภัณฑมิใชยา 7,854.00         7,854.00       เฉพาะเจาะจง โอเร็กซ เทรดดิ้ง 7,854.00       โอเร็กซ เทรดดิ้ง เกณฑราคา มส 0032.3/3896 ลว.4 มิ.ย. 2563

57 ว.ทันตกรรม 2,390.00         2,390.00       เฉพาะเจาะจง แอคคอรด คอรปอเรชั่น 2,390.00       แอคคอรด คอรปอเรชั่น เกณฑราคา มส 0032.3/4165 ลว.16 มิ.ย. 2563

58 ว.ทันตกรรม 12,840.00       12,840.00     เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช 12,840.00     ดีเคเอสเอช เกณฑราคา มส 0032.3/4166 ลว.16 มิ.ย. 2563

59 ว.ทันตกรรม 24,320.00       24,320.00     เฉพาะเจาะจง ไบโอเซน 24,320.00     ไบโอเซน เกณฑราคา มส 0032.3/3832 ลว.2 มิ.ย. 2563

60 ว.การแพทย 10,305.00       10,305.00     เฉพาะเจาะจง อินสทรูเมนท 10,305.00     อินสทรูเมนท เกณฑราคา มส 0032.3/3838 ลว.2 มิ.ย. 2563

61 ว.การแพทย 8,500.00         8,500.00       เฉพาะเจาะจง อินสทรูเมนท 8,500.00       อินสทรูเมนท เกณฑราคา มส 0032.3/3839 ลว.2 มิ.ย. 2563

62 ว.การแพทย 6,060.00         6,060.00       เฉพาะเจาะจง เอ็น.เทค.ซัพพลาย 6,060.00       เอ็น.เทค.ซัพพลาย เกณฑราคา มส 0032.3/3840 ลว.2 มิ.ย. 2563

63 ว.การแพทย 1,500.00         1,500.00       เฉพาะเจาะจง เอ็ม.บ.ีด.ี เซอรจิคอล 1,500.00       เอ็ม.บ.ีด.ี เซอรจิคอล เกณฑราคา มส 0032.3/3884 ลว.4 มิ.ย. 2563

64 ว.การแพทย 1,000.00         1,000.00       เฉพาะเจาะจง ทีเอ็น เน็ตเวิรก 1,000.00       ทีเอ็น เน็ตเวิรก เกณฑราคา มส 0032.3/3885 ลว.4 มิ.ย. 2563

65 ว.การแพทย 6,060.00         6,060.00       เฉพาะเจาะจง เอ็น.เทค.ซัพพลาย 6,060.00       เอ็น.เทค.ซัพพลาย เกณฑราคา มส 0032.3/3889 ลว.4 มิ.ย. 2563

66 ว.การแพทย 13,000.00       13,000.00     เฉพาะเจาะจง เอ็ม.บ.ีด.ี เซอรจิคอล 13,000.00     เอ็ม.บ.ีด.ี เซอรจิคอล เกณฑราคา มส 0032.3/3890 ลว.4 มิ.ย. 2563

67 ว.การแพทย 8,000.00         8,000.00       เฉพาะเจาะจง เอ็ม.บ.ีด.ี เซอรจิคอล 8,000.00       เอ็ม.บ.ีด.ี เซอรจิคอล เกณฑราคา มส 0032.3/3895 ลว.4 มิ.ย. 2563

68 ว.วิทย 7,400.00         7,400.00       เฉพาะเจาะจง พงศเวชภัณฑ 7,400.00       พงศเวชภัณฑ เกณฑราคา มส 0032.3/3833 ลว.2 มิ.ย. 2563
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รายชื่อผูเสนอราคาและราคที่เสนอ

69 ว.วิทย 46,841.00       46,841.00     เฉพาะเจาะจง ไอเมด ลาบอราทอรี่ 46,841.00     ไอเมด ลาบอราทอรี่ เกณฑราคา มส 0032.3/3834 ลว.2 มิ.ย. 2563

70 ว.วิทย 27,100.00       27,100.00     เฉพาะเจาะจง เอ็มพี เมดกรุป 27,100.00     เอ็มพี เมดกรุป เกณฑราคา มส 0032.3/3920 ลว.5 มิ.ย. 2563

71 ว.วิทย 32,882.00       32,882.00     เฉพาะเจาะจง ไบโอเซน 32,882.00     ไบโอเซน เกณฑราคา มส 0032.3/4084 ลว.11 มิ.ย. 2563

72 ว.วิทย 17,450.00       17,450.00     เฉพาะเจาะจง เอ็มพี เมดกรุป 17,450.00     เอ็มพี เมดกรุป เกณฑราคา มส 0032.3/4085 ลว.11 มิ.ย. 2563

73 ว.วิทย 230.00           230.00         เฉพาะเจาะจง ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 
สภากาชาดไทย

230.00         ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 
สภากาชาดไทย

เกณฑราคา มส 0032.3/4263 ลว.19 มิ.ย. 2563

74 ว.การแพทย (x-ray)        41,000.00      41,000.00 เฉพาะเจาะจง ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส      41,000.00 ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส เกณฑราคา มส 0032.3/3812 ลว.2 มิ.ย. 2563

75 ว.การแพทย (x-ray)        14,078.00      14,078.00 เฉพาะเจาะจง โตโมกราฟ      14,078.00 โตโมกราฟ เกณฑราคา ลว.12 มิ.ย. 2563

76 ว.การแพทย (x-ray)        41,000.00      41,000.00 เฉพาะเจาะจง ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส      41,000.00 ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส เกณฑราคา มส 0032.3/4606 ลว.1 ก.ค. 2563

77 ว.ออกซิเจน 10,696.00       10,696.00     เฉพาะเจาะจง ลานนาอินดัสเตรียลแกส 6,840.00       ลานนาอินดัสเตรียลแกส เกณฑราคา มส 0032.3/4404 ลว.24 มิ.ย. 2563

78 ว.ออกซิเจน 11,400.00       11,400.00     เฉพาะเจาะจง ลานนาอินดัสเตรียลแกส 4,000.00       ลานนาอินดัสเตรียลแกส เกณฑราคา มส 0032.3/4405 ลว.24 มิ.ย. 2563

79 สิ่งสงตรวจ 740.00           740.00         เฉพาะเจาะจง เนชั่นแนล เฮลทแคร 740.00         เนชั่นแนล เฮลทแคร เกณฑราคา มส 0032.3/3633 ลว.27 พ.ค. 2563

80 สิ่งสงตรวจ 9,650.00         9,650.00       เฉพาะเจาะจง ไบรทแล็บ 9,650.00       ไบรทแล็บ เกณฑราคา มส 0032.3/3794 ลว.1 มิ.ย. 2563

81 สิ่งสงตรวจ 1,080.00         1,080.00       เฉพาะเจาะจง ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 1 1,080.00       ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่
 1

เกณฑราคา มส 0032.3/4104 ลว.12 มิ.ย. 2563

82 สิ่งสงตรวจ 5,600.00         5,600.00       เฉพาะเจาะจง รพ.ศรีสังวาล 5,600.00       รพ.ศรีสังวาล เกณฑราคา มส 0032.3/4133 ลว.15 มิ.ย 2563

83 สิ่งสงตรวจ 270.00           270.00         เฉพาะเจาะจง ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 1 270.00         ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่
 1

เกณฑราคา มส 0032.3/4222 ลว.18 มิ.ย 2563

84 สิ่งสงตรวจ 3,100.00         3,100.00       เฉพาะเจาะจง ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 
สภากาชาดไทย

3,100.00       ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 
สภากาชาดไทย

เกณฑราคา มส 0032.3/4262 ลว.11 มิ.ย. 2563

85 สิ่งสงตรวจ 5,600.00         5,600.00       เฉพาะเจาะจง รพ.ศรีสังวาล 5,600.00       รพ.ศรีสังวาล เกณฑราคา มส 0032.3/4334 ลว.23 มิ.ย 2563

86 สิ่งสงตรวจ 1,550.00         1,550.00       เฉพาะเจาะจง รพ.ศรีสังวาล 1,550.00       รพ.ศรีสังวาล เกณฑราคา มส 0032.3/4335 ลว.23 มิ.ย. 2563

87 สิ่งสงตรวจ 11,550.00       11,550.00     เฉพาะเจาะจง เอส.บ.ีแล็บ 11,550.00     เอส.บ.ีแล็บ เกณฑราคา มส 0032.3/3588 ลว.25 พ.ค. 2563
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88 สิ่งสงตรวจ 2,300.00         2,300.00       เฉพาะเจาะจง สนง.ปองกันควบคุมโรคที่ 1 2,300.00       สนง.ปองกันควบคุมโรคที่ 1 เกณฑราคา มส 0032.3/4360 ลว.25 มิ.ย. 2563

89 จางทําฟนปลอม 300.00           300.00         เฉพาะเจาะจง เอ็กซา ซีแลม 300.00         เอ็กซา ซีแลม เกณฑราคา มส 0032.3/3631 ลว.27 พ.ค. 2563

90 ว.สํานักงาน 1,100.00         1,100.00       เฉพาะเจาะจง ไพฑูรยเคร่ืองเขียน 1,100.00       ไพฑูรยเคร่ืองเขียน เกณฑราคา มส 0032.3/3632 ลว.27 พ.ค. 2563

91 ว.สํานักงาน 15,581.00       15,581.00     เฉพาะเจาะจง สายัณฑ พาณิชย 15,581.00     สายัณฑ พาณิชย เกณฑราคา มส 0032.3/3501 ลว.21 พ.ค. 2563

92 ว.สํานักงาน 12,500.00       12,500.00     เฉพาะเจาะจง นานา ซัพพลาย 12,500.00     นานา ซัพพลาย เกณฑราคา มส 0032.3/3443 ลว.20 พ.ค. 2563

93 ว.สํานักงาน 22,500.00       22,500.00     เฉพาะเจาะจง นานา ซัพพลาย 22,500.00     นานา ซัพพลาย เกณฑราคา มส 0032.3/3444 ลว.25 พ.ค. 2563

94 ว.สํานักงาน 27,000.00       27,000.00     เฉพาะเจาะจง นานา ซัพพลาย 27,000.00     นานา ซัพพลาย เกณฑราคา มส 0032.3/3566 ลว.22 พ.ค. 2563

95 ว.สํานักงาน 5,685.00         5,685.00       เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มภูวศิน 5,685.00       น้ําดื่มภูวศิน เกณฑราคา มส 0032.3/3667 ลว.28 พ.ค. 2563

96 ว.กอสราง 385.00           385.00         เฉพาะเจาะจง สมัยสบเมย 385.00         สมัยสบเมย เกณฑราคา มส 0032.3/4031 ลว.9 มิ.ย. 2563

97 ว.กอสราง 270.00           270.00         เฉพาะเจาะจง สมัยสบเมย 270.00         สมัยสบเมย เกณฑราคา มส 0032.3/4223 ลว.18 มิ.ย. 2563

98 ว.แกสหุงตม 2,420.00         2,420.00       เฉพาะเจาะจง กริชบริการ 2,420.00       กริชบริการ เกณฑราคา มส 0032.3/3790 ลว.1 มิ.ย. 2563

99 ว.งานบานฯ 1,968.80         1,968.80       เฉพาะเจาะจง สยาม ทรอลี่ 1,968.80       สยาม ทรอลี่ เกณฑราคา มส 0032.3/3750 ลว.29 พ.ค. 2563

100 ว.งานบานฯ 6,959.00         6,959.00       เฉพาะเจาะจง สายัณห พาณิชย 6,959.00       สายัณห พาณิชย เกณฑราคา มส 0032.3/3500 ลว.21 พ.ค. 2563

101 ว.แกสหุงตม 2,420.00         2,420.00       เฉพาะเจาะจง กริชบริการ 2,420.00       กริชบริการ เกณฑราคา มส 0032.3/4328 ลว.22 มิ.ย. 2563

102 ว.คอม 900.00           900.00         เฉพาะเจาะจง นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร 900.00         นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร เกณฑราคา มส 0032.3/3579 ลว.25 พ.ค. 2563

103 ว.คอม 750.00           750.00         เฉพาะเจาะจง นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร 750.00         นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร เกณฑราคา มส 0032.3/3581 ลว.25 พ.ค. 2563

104 ว.คอม 2,250.00         2,250.00       เฉพาะเจาะจง นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร 2,250.00       นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร เกณฑราคา มส 0032.3/3583 ลว.25 พ.ค. 2563

105 ว.คอม 5,100.00         5,100.00       เฉพาะเจาะจง นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร 5,100.00       นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร เกณฑราคา มส 0032.3/4193 ลว.17 มิ.ย. 2563

106 ว.คอม 11,000.00       11,000.00     เฉพาะเจาะจง นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร 11,000.00     นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร เกณฑราคา มส 0032.3/4205 ลว.17 มิ.ย. 2563

107 ว.คอม 7,500.00         7,500.00       เฉพาะเจาะจง นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร 7,500.00       นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร เกณฑราคา มส 0032.3/3587 ลว.25 พ.ค. 2563

108 ว.คอม 1,500.00         1,500.00       เฉพาะเจาะจง นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร 1,500.00       นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร เกณฑราคา มส 0032.3/4341 ลว.23 มิ.ย. 2563

109 ว.คอม 2,500.00         2,500.00       เฉพาะเจาะจง นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร 2,500.00       นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร เกณฑราคา มส 0032.3/4342 ลว.23 มิ.ย. 2563

110 ว.คอม 2,500.00         2,500.00       เฉพาะเจาะจง นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร 2,500.00       นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร เกณฑราคา มส 0032.3/3582 ลว.25 พ.ค. 2563
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111 ว.ไฟฟา 9,630.00         9,630.00       เฉพาะเจาะจง เชียงใหมเคเอสที 9,630.00       เชียงใหมเคเอสที เกณฑราคา มส 0032.3/3241 ลว.12 พ.ค. 2563

112 ว.ไฟฟา 450.00           450.00         เฉพาะเจาะจง พัฒนพงศ ออโต 450.00         พัฒนพงศ ออโต เกณฑราคา มส 0032.3/3972 ลว.8 มิ.ย. 2563

113 ว.ไฟฟา 3,300.00         3,300.00       เฉพาะเจาะจง ช.การไฟฟา 3,300.00       ช.การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/4162 ลว.16 มิ.ย. 2563

114 ว.ไฟฟา 1,850.00         1,850.00       เฉพาะเจาะจง ช.การไฟฟา 1,850.00       ช.การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/4110 ลว.12 มิ.ย. 2563

115 ว.ไฟฟา 2,830.00         2,830.00       เฉพาะเจาะจง ช.การไฟฟา 2,830.00       ช.การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/4055 ลว.10 มิ.ย. 2563

116 ว.ไฟฟา 6,785.00         6,785.00       เฉพาะเจาะจง ช.การไฟฟา 6,785.00       ช.การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/4056 ลว.10 มิ.ย. 2563

117 ว.ไฟฟา 972.00           972.00         เฉพาะเจาะจง ช.การไฟฟา 972.00         ช.การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/3665 ลว.28 พ.ค. 2563

118 ว.ไฟฟา 31,600.00       31,600.00     เฉพาะเจาะจง ชัยไดนาโม 31,600.00     ชัยไดนาโม เกณฑราคา มส 0032.3/4330 ลว.22 มิ.ย. 2563

119 ว.ยานพาหนะ 200.00           200.00         เฉพาะเจาะจง สุขุมเซอรวิส 200.00         สุขุมเซอรวิส เกณฑราคา มส 0032.3/3756 ลว.29 พ.ค. 2563

120 ว.เชื้อเพลิง 56,311.40       56,311.40     เฉพาะเจาะจง สุขุมเซอรวิส 56,311.40     สุขุมเซอรวิส เกณฑราคา มส 0032.3/3666 ลว.28 พ.ค. 2563

121 ค.ต่ําฯ (ว.สํานักงาน) 2,850.00         2,850.00       เฉพาะเจาะจง อาลัมเฟอรนิช 2,850.00       อาลัมเฟอรนิช เกณฑราคา มส 0032.3/3937 ลว.5 มิ.ย. 2563

122 ค.ต่ําฯ (ว.สํานักงาน) 1,440.00         1,440.00       เฉพาะเจาะจง อาลัมเฟอรนิช 1,440.00       อาลัมเฟอรนิช เกณฑราคา มส 0032.3/4329 ลว.22 มิ.ย. 2563

123 ค.ต่ําฯ(งานบานงานครัว) 2,580.00         2,580.00       เฉพาะเจาะจง ชื่นชูไพรกอสราง 2,580.00       ชื่นชูไพรกอสราง เกณฑราคา มส 0032.3/4460 ลว.25 มิ.ย. 2563

124 เชาเครื่องอาน XRAY 41,000.00       41,000.00     เฉพาะเจาะจง ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส 41,000.00     ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส เกณฑราคา มส 0032.3/3812 ลว.2 มิ.ย. 2563

125 คาจางถายเอกสาร 500.00           500.00         เฉพาะเจาะจง FS Print 500.00         FS Print เกณฑราคา มส 0032.3/3788 ลว.1 มิ.ย. 2563

126 คาจางทําปายไวนิล 430.00           430.00         เฉพาะเจาะจง โรงพิมพครูเกรียงชัย 430.00         โรงพิมพครูเกรียงชัย เกณฑราคา มส 0032.3/3823 ลว.2 มิ.ย. 2563

127 คาจางทําปายไวนิล 600.00           600.00         เฉพาะเจาะจง โรงพิมพครูเกรียงชัย 600.00         โรงพิมพครูเกรียงชัย เกณฑราคา มส 0032.3/3824 ลว.2 มิ.ย. 2563

128 จางทํา doctor order 25,000.00       25,000.00     เฉพาะเจาะจง แมสะเรียงการพิมพ 25,000.00     แมสะเรียงการพิมพ เกณฑราคา มส 0032.3/3303 ลว.14 พ.ค. 2563

129 จางปรับพื้นที่ทางเดิน 37,000.00       37,000.00     เฉพาะเจาะจง ค.รุงเรือง 37,000.00     ค.รุงเรือง เกณฑราคา มส 0032.3/3752 ลว.29 พ.ค. 2563

130 จางติดตั้งกระจก 23,000.00       23,000.00     เฉพาะเจาะจง กระจกสุริยง 23,000.00     กระจกสุริยง เกณฑราคา มส 0032.3/4203 ลว.17 มิ.ย. 2563

131 จางเหมาขนขยะอันตราย 2,400.00         2,400.00       เฉพาะเจาะจง ส.เรืองโรจนสระบุรี 2,400.00       ส.เรืองโรจนสระบุรี เกณฑราคา มส 0032.3/4142 ลว.15 มิ.ย. 2563

132 จางเหมาขนขยะ พค.63 8,322.00         8,322.00       เฉพาะเจาะจง ส.เรืองโรจนสระบุรี 8,322.00       ส.เรืองโรจนสระบุรี เกณฑราคา มส 0032.3/4323 ลว.22 มิ.ย. 2563

133 คาจางถายเอกสาร 825.00           825.00         เฉพาะเจาะจง FS Print 825.00         FS Print เกณฑราคา มส 0032.3/4051 ลว.10 มิ.ย. 2563
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134 คาจางถายเอกสาร 4,000.00         4,000.00       เฉพาะเจาะจง FS Print 4,000.00       FS Print เกณฑราคา มส 0032.3/4052 ลว.10 มิ.ย. 2563

135 คาจางถายเอกสาร 2,100.00         2,100.00       เฉพาะเจาะจง FS Print 2,100.00       FS Print เกณฑราคา มส 0032.3/4108 ลว.12 มิ.ย. 2563

136 คาจางทําตรายาง 2,700.00         2,700.00       เฉพาะเจาะจง แมสะเรียงการพิมพ 2,700.00       แมสะเรียงการพิมพ เกณฑราคา มส 0032.3/4054 ลว.10 มิ.ย. 2563

137 คาจางทําปายอคลีลิค 1,100.00         1,100.00       เฉพาะเจาะจง FS Print 1,100.00       FS Print เกณฑราคา มส 0032.3/3975 ลว.8 มิ.ย. 2563

138 คาจางเหมาทําอาหารผูปวย 55,520.00       55,520.00     เฉพาะเจาะจง นางนงเยาว เรือนจันตา 55,520.00     นางนงเยาว เรือนจันตา เกณฑราคา มส 0032.3/4606 ลว.1 ก.ค. 2563

139 เชาพื้นที่เวปไซต 1,337.50         1,337.50       เฉพาะเจาะจง เน็ตเวย คอมมูนิเคชั่น 1,337.50       เน็ตเวย คอมมูนิเคชั่น เกณฑราคา มส 0032.3/1992 ลว.18 มี.ค. 2563

140 ตรวจสอบแกไขไฟฟาขัดของ 532.43           532.43         เฉพาะเจาะจง การไฟฟา 532.43         การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/4268 ลว.19 มิ.ย. 2563

141 คาจางถายเอกสาร 66,900.30       66,900.30     เฉพาะเจาะจง ตัวจี โอเอ แอนด ซัพพลาย 66,900.30     ตัวจี โอเอ แอนด ซัพพลาย เกณฑราคา มส 0032.3/6382 ลว.26 ธ.ค. 2561

142 ซอม ค.ยาน 2,200.00         2,200.00       เฉพาะเจาะจง นพรัตนยางยนตเชียงใหม 2,200.00       นพรัตนยางยนตเชียงใหม เกณฑราคา มส 0032.3/3663 ลว.28 พ.ค. 2563

143 ซอม ค.สนง. 4,780.00         4,780.00       เฉพาะเจาะจง พัฒนพงษ ออโตแอร 4,780.00       พัฒนพงษ ออโตแอร เกณฑราคา มส 0032.3/4201 ลว.17 มิ.ย. 2563

144 ซอม ค.ยาน 2,380.00         2,380.00       เฉพาะเจาะจง อูวัฒนา 2,380.00       อูวัฒนา เกณฑราคา มส 0032.3/4202 ลว.17 มิ.ย. 2563

145 ซอม ค.ยาน 350.00           350.00         เฉพาะเจาะจง รานใหญการยาง 350.00         รานใหญการยาง เกณฑราคา มส 0032.3/4079 ลว.11 มิ.ย. 2563

146 ซอมกระเบื้อแฟลต 6,000.00         6,000.00       เฉพาะเจาะจง นายมนัส ปนทิม 6,000.00       นายมนัส ปนทิม เกณฑราคา มส 0032.3/3828 ลว.2 มิ.ย. 2563

147 ซอม ค.การแพทย 4,050.00         4,050.00       เฉพาะเจาะจง ไบโอเซน 4,050.00       ไบโอเซน เกณฑราคา มส 0032.3/4050 ลว.10 มิ.ย. 2563

148 ซอม ค.ยาน 24,950.00       24,950.00     เฉพาะเจาะจง สไมลเวยออโตพารท 24,950.00     สไมลเวยออโตพารท เกณฑราคา มส 0032.3/4196 ลว.17 มิ.ย. 2563

149 ซอม ค.ยาน 3,630.00         3,630.00       เฉพาะเจาะจง อูวัฒนา 3,630.00       อูวัฒนา เกณฑราคา มส 0032.3/4400 ลว.24 มิ.ย. 2563

150 คาไฟฟา 150,868.86     150,868.86   เฉพาะเจาะจง การไฟฟา 150,868.86   การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/4041 ลว.10 มิ.ย. 2563

151 คาไปรษณีย 4,273.00         4,273.00       เฉพาะเจาะจง ที่ทําการไปรษณีย 4,273.00       ที่ทําการไปรษณีย เกณฑราคา มส 0032.3/3817 ลว.2 มิ.ย. 2563

152 คาอินเตอรเน็ท 7,639.80         7,639.80       เฉพาะเจาะจง ทีโอที 7,639.80       ทีโอที เกณฑราคา มส 0032.3/4259 ลว.19 มิ.ย. 2563

153 คาโทรศัพท 1,370.67         1,370.67       เฉพาะเจาะจง กสท 1,370.67       กสท เกณฑราคา มส 0032.3/4260 ลว.19 มิ.ย. 2563

154 คาอินเตอรเน็ท 2,675.00         2,675.00       เฉพาะเจาะจง กสท 2,675.00       กสท เกณฑราคา มส 0032.3/4132 ลว.15 มิ.ย. 2563

155 คาอินเตอรเน็ท 749.00           749.00         เฉพาะเจาะจง ทีโอที 749.00         ทีโอที เกณฑราคา มส 0032.3/4496 ลว.29 มิ.ย. 2563

156 คาโทรศัพท 1,393.20         1,393.20       เฉพาะเจาะจง ทีโอที 1,393.20       ทีโอที เกณฑราคา มส 0032.3/4495 ลว.29 มิ.ย. 2563



EB4  ขอ2
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (8)  (9)  (10)
1 ว.ยา 7,860.00         7,860.00       เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟารมาซี 7,860.00       ภิญโญฟารมาซี เกณฑราคา ลว.1 ก.ค. 2563

2 ว.ยา 4,680.00         4,680.00       เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟารมาซี 4,680.00       ภิญโญฟารมาซี เกณฑราคา ลว.1 ก.ค. 2563

3 ว.ยา 5,825.00         5,825.00       เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟารมาซี 5,825.00       ภิญโญฟารมาซี เกณฑราคา ลว.1 ก.ค. 2563

4 ว.ยา 7,000.00         7,000.00       เฉพาะเจาะจง ยูโทเปยน 7,000.00       ยูโทเปยน เกณฑราคา ลว.1 ก.ค. 2563

5 ว.ยา 3,250.00         3,250.00       เฉพาะเจาะจง ยูโทเปยน 3,250.00       ยูโทเปยน เกณฑราคา ลว.1 ก.ค. 2563

6 ว.ยา 3,250.00         3,250.00       เฉพาะเจาะจง ยูโทเปยน 3,250.00       ยูโทเปยน เกณฑราคา ลว.1 ก.ค. 2563

7 ว.ยา 5,200.00         5,200.00       เฉพาะเจาะจง ยูโทเปยน 5,200.00       ยูโทเปยน เกณฑราคา ลว.1 ก.ค. 2563

8 ว.ยา 8,974.00         8,974.00       เฉพาะเจาะจง ยูโทเปยน 8,974.00       ยูโทเปยน เกณฑราคา ลว.1 ก.ค. 2563

9 ว.ยา 25,680.00       25,680.00     เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลม เคลเลอร 25,680.00     ดีทแฮลม เคลเลอร เกณฑราคา ลว.1 ก.ค. 2563

10 ว.ยา 10,700.00       10,700.00     เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลม เคลเลอร 10,700.00     ดีทแฮลม เคลเลอร เกณฑราคา ลว.1 ก.ค. 2563

11 ว.ยา 11,414.00       11,414.00     เฉพาะเจาะจง เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอรี่ 11,414.00     เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอรี่ เกณฑราคา ลว.1 ก.ค. 2563

12 ว.ยา 3,100.00         3,100.00       เฉพาะเจาะจง เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอรี่ 3,100.00       เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอรี่ เกณฑราคา ลว.1 ก.ค. 2563

13 ว.ยา 23,600.00       23,600.00     เฉพาะเจาะจง เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอรี่ 23,600.00     เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอรี่ เกณฑราคา ลว.1 ก.ค. 2563

14 ว.ยา 1,750.00         1,750.00       เฉพาะเจาะจง เอสพีเอส 1,750.00       เอสพีเอส เกณฑราคา ลว.1 ก.ค. 2563

15 ว.ยา 3,700.00         3,700.00       เฉพาะเจาะจง เอสพีเอส 3,700.00       เอสพีเอส เกณฑราคา ลว.1 ก.ค. 2563

16 ว.ยา 1,500.00         1,500.00       เฉพาะเจาะจง โปลิฟารม 1,500.00       โปลิฟารม เกณฑราคา ลว.1 ก.ค. 2563

17 ว.ยา 5,125.00         5,125.00       เฉพาะเจาะจง โปลิฟารม 5,125.00       โปลิฟารม เกณฑราคา ลว.1 ก.ค. 2563

18 ว.ยา 4,400.00         4,400.00       เฉพาะเจาะจง โปลิฟารม 4,400.00       โปลิฟารม เกณฑราคา ลว.1 ก.ค. 2563

19

ว.ยา
4,960.00         

4,960.00       เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตร้ี 4,960.00       เบอรลินฟารมาซูติคอล
อินดัสตรี้ เกณฑราคา

ลว.1 ก.ค. 2563

20

ว.ยา
9,200.00         

9,200.00       เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตร้ี 9,200.00       เบอรลินฟารมาซูติคอล
อินดัสตรี้ เกณฑราคา

ลว.1 ก.ค. 2563

 (7)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563

(ชื่อหนวยงาน) โรงพยาบาลสบเมย

วันที่   เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (1)

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคที่เสนอ



EB4  ขอ2
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563

(ชื่อหนวยงาน) โรงพยาบาลสบเมย

วันที่   เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (1)

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคที่เสนอ

21 ว.ยา 9,504.00         9,504.00       เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค 9,504.00       แอตแลนติค เกณฑราคา ลว.1 ก.ค. 2563

22 ว.ยา 1,361.00         1,361.00       เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค 1,361.00       แอตแลนติค เกณฑราคา ลว.1 ก.ค. 2563

23 ว.ยา 3,255.00         3,255.00       เฉพาะเจาะจง พรอส ฟารมา 3,255.00       พรอส ฟารมา เกณฑราคา ลว.1 ก.ค. 2563

24 ว.ยา 5,080.00         5,080.00       เฉพาะเจาะจง พรอส ฟารมา 5,080.00       พรอส ฟารมา เกณฑราคา ลว.1 ก.ค. 2563

25 ว.ยา 5,500.00         5,500.00       เฉพาะเจาะจง เมดไลน 5,500.00       เมดไลน เกณฑราคา ลว.1 ก.ค. 2563

26 ว.ยา 23,540.00       23,540.00     เฉพาะเจาะจง ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล 23,540.00     ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล เกณฑราคา ลว.1 ก.ค. 2563

27 ว.ยา 9,500.00         9,500.00       เฉพาะเจาะจง มาซา แลบ 9,500.00       มาซา แลบ เกณฑราคา ลว.1 ก.ค. 2563

28 ว.ยา 5,700.00         5,700.00       เฉพาะเจาะจง เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี 5,700.00       เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี เกณฑราคา ลว.1 ก.ค. 2563

29 ว.ยา 5,600.00         5,600.00       เฉพาะเจาะจง ไบโอฟารม เคมิคัลส 5,600.00       ไบโอฟารม เคมิคัลส เกณฑราคา ลว.1 ก.ค. 2563

30 ว.ยา 3,600.00         3,600.00       เฉพาะเจาะจง คอนดรักส อินเตอรเนชั่นแนล 3,600.00       คอนดรักส อินเตอรเนชั่นแนล เกณฑราคา ลว.1 ก.ค. 2563

31 ว.ยา 6,200.00         6,200.00       เฉพาะเจาะจง 2เอ็ม(เมด-เมเกอร) 6,200.00       2เอ็ม(เมด-เมเกอร) เกณฑราคา ลว.1 ก.ค. 2563

32 ว.ยา 3,055.92         3,055.92       เฉพาะเจาะจง อุยเฮง อินเตอรเนชั่นแนล 3,055.92       อุยเฮง อินเตอรเนชั่นแนล เกณฑราคา ลว.1 ก.ค. 2563

33 ว.ยา 13,200.00       13,200.00     เฉพาะเจาะจง โมเดิรน ฟารมา 13,200.00     โมเดิรน ฟารมา เกณฑราคา ลว.1 ก.ค. 2563

34 ว.ยา 6,420.00         6,420.00       เฉพาะเจาะจง บ.ีเอ็ล.ฮั้ว 6,420.00       บ.ีเอ็ล.ฮั้ว เกณฑราคา ลว.1 ก.ค. 2563

35 ว.ยา 18,000.00       18,000.00     เฉพาะเจาะจง เกรทเตอรมายบาซิน 18,000.00     เกรทเตอรมายบาซิน เกณฑราคา ลว.1 ก.ค. 2563

36 ว.ยา 10,600.00       10,600.00     เฉพาะเจาะจง ไทยเอฟดี 10,600.00     ไทยเอฟดี เกณฑราคา ลว.1 ก.ค. 2563

37 ว.ยา 1,160.00         1,160.00       เฉพาะเจาะจง สนง.คณะกรรมการอาหารและยา 1,160.00       สนง.คณะกรรมการอาหาร
และยา

เกณฑราคา ลว.1 ก.ค. 2563

38 ว.ยา 2,400.00         2,400.00       เฉพาะเจาะจง ฟารมาฮอฟ 2,400.00       ฟารมาฮอฟ เกณฑราคา ลว.1 ก.ค. 2563

39 ว.ยา 21,500.00       21,500.00     เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัชกรรม 21,500.00     ชุมชนเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.1 ก.ค. 2563

40 ว.ยา 10,800.00       10,800.00     เฉพาะเจาะจง ที เอ็น พี เฮลทแคร 10,800.00     ที เอ็น พี เฮลทแคร เกณฑราคา ลว.1 ก.ค. 2563

41 ว.ยา 3,000.00         3,000.00       เฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมทหาร 3,000.00       โรงงานเภสัชกรรมทหาร เกณฑราคา ลว.1 ก.ค. 2563



EB4  ขอ2
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563

(ชื่อหนวยงาน) โรงพยาบาลสบเมย

วันที่   เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (1)

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคที่เสนอ

42 ว.ยา 10,800.00       10,800.00     เฉพาะเจาะจง ยูเมดา 10,800.00     ยูเมดา เกณฑราคา ลว.1 ก.ค. 2563

43 ว.ยา 5,885.00         5,885.00       เฉพาะเจาะจง ที.โอ.เคมีคอลส 5,885.00       ที.โอ.เคมีคอลส เกณฑราคา ลว.1 ก.ค. 2563

44 ว.ยา 450.00           450.00         เฉพาะเจาะจง สนง.คณะกรรมการอาหารและยา 450.00         สนง.คณะกรรมการอาหาร
และยา

เกณฑราคา ลว.1 ก.ค. 2563

45 ว.ยา 6,480.00         6,480.00       เฉพาะเจาะจง นานา ซัพพลาย 6,480.00       นานา ซัพพลาย เกณฑราคา ลว.1 ก.ค. 2563

46 ว.ยา 10,000.00       10,000.00     เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตร้ี 10,000.00     เบอรลินฟารมาซูติคอล
อินดัสตรี้

เกณฑราคา ลว.1 ก.ค. 2563

47 ว.ยา 8,560.00         8,560.00       เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช 8,560.00       ดีเคเอสเอช เกณฑราคา ลว.1 ก.ค. 2563

48 ว.ยา 91,123.48    91,123.48  เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 91,123.48  องคการเภสัชกรรม เกณฑราคา ลว.1 ก.ค. 2563

49 ว.เวชภัณฑมิใชยา 32,476.00       32,476.00     เฉพาะเจาะจง อินสทรูเมนท 32,476.00     อินสทรูเมนท เกณฑราคา มส 0032.3/4660 ลว.3 ก.ค. 2563

50 ว.เวชภัณฑมิใชยา 2,040.00         2,040.00       เฉพาะเจาะจง อินสทรูเมนท 2,040.00       อินสทรูเมนท เกณฑราคา มส 0032.3/4768 ลว.10 ก.ค. 2563

51 ว.เวชภัณฑมิใชยา 45,850.00       45,850.00     เฉพาะเจาะจง อินสทรูเมนท 45,850.00     อินสทรูเมนท เกณฑราคา มส 0032.3/4686 ลว.3 ก.ค. 2563

52 ว.เวชภัณฑมิใชยา 36,000.00       36,000.00     เฉพาะเจาะจง เอ็น.เทค.ซัพพลาย 36,000.00     เอ็น.เทค.ซัพพลาย เกณฑราคา มส 0032.3/4687 ลว.3 ก.ค. 2563

53 ว.เวชภัณฑมิใชยา 17,568.00       17,568.00     เฉพาะเจาะจง อินสทรูเมนท 17,568.00     อินสทรูเมนท เกณฑราคา มส 0032.3/4690 ลว.3 ก.ค. 2563

54 ว.เวชภัณฑมิใชยา 14,240.00       14,240.00     เฉพาะเจาะจง ไทยกอส 14,240.00     ไทยกอส เกณฑราคา มส 0032.3/4769 ลว.10 ก.ค. 2563

55 ว.ทันตกรรม 3,500.00         3,500.00       เฉพาะเจาะจง แอคคอรด คอรปอเรชั่น 3,500.00       แอคคอรด คอรปอเรชั่น เกณฑราคา มส 0032.3/4793 ลว.13 ก.ค. 2563

56 ว.ทันตกรรม 8,660.00         8,660.00       เฉพาะเจาะจง โพส เฮลท แคร 8,660.00       โพส เฮลท แคร เกณฑราคา มส 0032.3/4673 ลว.3 ก.ค. 2563

57 ว.ทันตกรรม 10,620.00       10,620.00     เฉพาะเจาะจง แอคคอรด คอรปอเรชั่น 10,620.00     แอคคอรด คอรปอเรชั่น เกณฑราคา มส 0032.3/4635 ลว.3 ก.ค. 2563

58 ว.ทันตกรรม 2,787.00         2,787.00       เฉพาะเจาะจง วี อาร พี เดนท 2,787.00       วี อาร พี เดนท เกณฑราคา มส 0032.3/4634 ลว.3 ก.ค. 2563

59 ว.การแพทย 18,140.00       18,140.00     เฉพาะเจาะจง อินสทรูเมนท 18,140.00     อินสทรูเมนท เกณฑราคา มส 0032.3/4688 ลว.3 ก.ค. 2563

60 ว.การแพทย 8,300.00         8,300.00       เฉพาะเจาะจง เอ็ม.บ.ีด.ี เซอรจิคอล 8,300.00       เอ็ม.บ.ีด.ี เซอรจิคอล เกณฑราคา มส 0032.3/4682 ลว.3 ก.ค. 2563

61 ว.การแพทย 8,500.00         8,500.00       เฉพาะเจาะจง เอ็ม.บ.ีด.ี เซอรจิคอล 8,500.00       เอ็ม.บ.ีด.ี เซอรจิคอล เกณฑราคา มส 0032.3/4683 ลว.3 ก.ค. 2563

62 ว.การแพทย 1,600.00         1,600.00       เฉพาะเจาะจง พีพีเอ็ม เมดิคอล 1,600.00       พีพีเอ็ม เมดิคอล เกณฑราคา มส 0032.3/4685 ลว.3 ก.ค. 2563



EB4  ขอ2
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563

(ชื่อหนวยงาน) โรงพยาบาลสบเมย

วันที่   เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (1)

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคที่เสนอ

63 ว.การแพทย 8,090.00         8,090.00       เฉพาะเจาะจง อินสทรูเมนท 8,090.00       อินสทรูเมนท เกณฑราคา มส 0032.3/4689 ลว.3 ก.ค. 2563

64 ว.วิทย 47,786.00       47,786.00     เฉพาะเจาะจง ไบโอเซน 47,786.00     ไบโอเซน เกณฑราคา มส 0032.3/4666 ลว.3 ก.ค. 2563

65 ว.วิทย 24,320.00       24,320.00     เฉพาะเจาะจง ไบโอเซน 24,320.00     ไบโอเซน เกณฑราคา มส 0032.3/4474 ลว.26 มิ.ย. 2563

66 ว.วิทย 40,561.25       40,561.25     เฉพาะเจาะจง ซายน แอนด เมด 40,561.25     ซายน แอนด เมด เกณฑราคา มส 0032.3/4473 ลว.26 มิ.ย. 2563

67 ว.วิทย 13,888.00       13,888.00     เฉพาะเจาะจง ไบโอเซน 13,888.00     ไบโอเซน เกณฑราคา มส 0032.3/4472 ลว.26 มิ.ย. 2563

68 ว.วิทย 15,600.00       15,600.00     เฉพาะเจาะจง แล็บมาสเตอร แอดวานซ 15,600.00     แล็บมาสเตอร แอดวานซ เกณฑราคา มส 0032.3/4668 ลว.3 ก.ค. 2563

69 ว.วิทย 17,375.00       17,375.00     เฉพาะเจาะจง ไทย ไดแอ็กนอสติก 17,375.00     ไทย ไดแอ็กนอสติก เกณฑราคา มส 0032.3/4667 ลว.3 ก.ค. 2563

70 ว.วิทย 330.00           330.00         เฉพาะเจาะจง ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 
สภากาชาดไทย

330.00         ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 
สภากาชาดไทย

เกณฑราคา มส 0032.3/4800ป

71 ว.การแพทย (x-ray)        41,000.00      41,000.00 เฉพาะเจาะจง ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส      41,000.00 ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส เกณฑราคา มส 0032.3/5271 ลว.31 ก.ค. 2563

72 ว.ออกซิเจน 11,088.00       11,088.00     เฉพาะเจาะจง ลานนาอินดัสเตรียลแกส 11,088.00     ลานนาอินดัสเตรียลแกส เกณฑราคา มส 0032.3/4777 ลว.15 ก.ค. 2563

73 สิ่งสงตรวจ 2,050.00         2,050.00       เฉพาะเจาะจง เอส.บ.ีแล็บ 2,050.00       เอส.บ.ีแล็บ เกณฑราคา 0032.301/4406 ลว.25 มิ.ย. 2563

74 สิ่งสงตรวจ 7,040.00         7,040.00       เฉพาะเจาะจง รพ.แมสะเรียง 7,040.00       รพ.แมสะเรียง เกณฑราคา 0032.301/4733 ลว.9 ก.ค. 2563

75 สิ่งสงตรวจ 67,851.00       67,851.00     เฉพาะเจาะจง รพ.แมสะเรียง 67,851.00     รพ.แมสะเรียง เกณฑราคา 0032.301/4732 ลว.9 ก.ค. 2563

76 สิ่งสงตรวจ 7,710.00         7,710.00       เฉพาะเจาะจง ไบรทแล็บ 7,710.00       ไบรทแล็บ เกณฑราคา 0032.301/4475 ลว.26 มิ.ย. 2563

77 สิ่งสงตรวจ 2,880.00         2,880.00       เฉพาะเจาะจง รพ.มหาราช 2,880.00       รพ.มหาราช เกณฑราคา 0032.301/4997 ลว.21 ก.ค. 2563

78 สิ่งสงตรวจ 240.00           240.00         เฉพาะเจาะจง เนชั่นแนล เฮลทแคร 240.00         เนชั่นแนล เฮลทแคร เกณฑราคา 0032.301/4408 ลว.25 มิ.ย. 2563

79 สิ่งสงตรวจ 5,520.00         5,520.00       เฉพาะเจาะจง ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 
สภากาชาดไทย

5,520.00       ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 
สภากาชาดไทย

เกณฑราคา 0032.301/5005 ลว.21 ก.ค. 2563

80 ว.สํานักงาน 1,800.00         1,800.00       เฉพาะเจาะจง สหเฟอรนิเจอร 1,800.00       สหเฟอรนิเจอร เกณฑราคา มส 0032.3/4849 ลว.15 ก.ค. 2563

81 ว.สํานักงาน 18,787.00       18,787.00     เฉพาะเจาะจง ไพลินสาสน 18,787.00     ไพลินสาสน เกณฑราคา มส 0032.3/4620 ลว.1 ก.ค. 2563

82 ว.สํานักงาน 5,400.00         5,400.00       เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มภูวศิน 5,400.00       น้ําดื่มภูวศิน เกณฑราคา มส 0032.3/4514 ลว.29 มิ.ย. 2563

83 ว.สํานักงาน 18,766.00       18,766.00     เฉพาะเจาะจง สายัณหพาณิชย 18,766.00     สายัณหพาณิชย เกณฑราคา มส 0032.3/4796 ลว.13 ก.ค. 2563
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84 ว.กอสราง 40,647.00       40,647.00     เฉพาะเจาะจง ชื่นชูไพรกอสราง 40,647.00     ชื่นชูไพรกอสราง เกณฑราคา มส 0032.3/4502 ลว.29 มิ.ย. 2563

85 ว.กอสราง 5,162.75         5,162.75       เฉพาะเจาะจง หลังคาเหล็กเมทัลซีท 5,162.75       หลังคาเหล็กเมทัลซีท เกณฑราคา มส 0032.3/4637 ลว.2 ก.ค. 2563

86 ว.กอสราง 220.00           220.00         เฉพาะเจาะจง สบเมยกอสราง 220.00         สบเมยกอสราง เกณฑราคา มส 0032.3/4816 ลว.14 ก.ค. 2563

87 ว.กอสราง 45.00             45.00           เฉพาะเจาะจง ขายดีพาณิชย 45.00           ขายดีพาณิชย เกณฑราคา มส 0032.3/4846 ลว.15 ก.ค. 2563

88 ว.กอสราง 156.00           156.00         เฉพาะเจาะจง สมัยสบเมย 156.00         สมัยสบเมย เกณฑราคา มส 0032.3/5143 ลว.24 ก.ค. 2563

89 ว.แกสหุงตม 2,420.00         2,420.00       เฉพาะเจาะจง กริชบริการ 2,420.00       กริชบริการ เกณฑราคา มส 0032.3/4880 ลว.16 ก.ค. 2563

90 ว.งานบานฯ 72,240.00       72,240.00     เฉพาะเจาะจง ลักคคลีนน่ิง ซัพพลาย 72,240.00     ลักคคลีนน่ิง ซัพพลาย เกณฑราคา มส 0032.3/4713 ลว.8 ก.ค. 2563

91 ว.งานบานฯ 53,310.00       53,310.00     เฉพาะเจาะจง ลักคคลีนน่ิง ซัพพลาย 53,310.00     ลักคคลีนน่ิง ซัพพลาย เกณฑราคา มส 0032.3/4712 ลว.8 ก.ค. 2563

92 ว.งานบานฯ 19,622.00       19,622.00     เฉพาะเจาะจง สายัณหพาณิชย 19,622.00     สายัณหพาณิชย เกณฑราคา มส 0032.3/4797 ลว.13 ก.ค. 2563

93 ว.คอม 1,050.00         1,050.00       เฉพาะเจาะจง นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร 1,050.00       นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร เกณฑราคา มส 0032.3/4216 ลว.1 ก.ค. 2563

94 ว.คอม 3,000.00         3,000.00       เฉพาะเจาะจง นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร 3,000.00       นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร เกณฑราคา มส 0032.3/4215 ลว.1 ก.ค. 2563

95 ว.คอม 3,750.00         3,750.00       เฉพาะเจาะจง นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร 3,750.00       นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร เกณฑราคา มส 0032.3/4214 ลว.1 ก.ค. 2563

96 ว.คอม 1,440.00         1,440.00       เฉพาะเจาะจง สายัณหพาณิชย 1,440.00       สายัณหพาณิชย เกณฑราคา มส 0032.3/4795 ลว.13 ก.ค. 2563

97 ว.ไฟฟา 950.00           950.00         เฉพาะเจาะจง พัฒนพงษ ออโตแอร 950.00         พัฒนพงษ ออโตแอร เกณฑราคา มส 0032.3/4881 ลว.16 ก.ค. 2563

98 ว.ไฟฟา 585.00           585.00         เฉพาะเจาะจง ช.การไฟฟา 585.00         ช.การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/4772 ลว.10 ก.ค. 2563

99 ว.ไฟฟา 2,090.00         2,090.00       เฉพาะเจาะจง พัฒนพงษ ออโตแอร 2,090.00       พัฒนพงษ ออโตแอร เกณฑราคา มส 0032.3/5067 ลว.22 ก.ค. 2563

100 ว.ไฟฟา 2,120.00         2,120.00       เฉพาะเจาะจง สายัณหพาณิชย 2,120.00       สายัณหพาณิชย เกณฑราคา มส 0032.3/4798 ลว.13 ก.ค. 2563

101 ว.ไฟฟา 5,443.00         5,443.00       เฉพาะเจาะจง ช.การไฟฟา 5,443.00       ช.การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/4659 ลว.3 ก.ค. 2563

102 ว.ไฟฟา 350.00           350.00         เฉพาะเจาะจง พัฒนพงษ ออโตแอร 350.00         พัฒนพงษ ออโตแอร เกณฑราคา มส 0032.3/4770 ลว.3 ก.ค. 2563

103 ว.ไฟฟา 820.00           820.00         เฉพาะเจาะจง ช.การไฟฟา 820.00         ช.การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/4773 ลว.17 ก.ค. 2563

104 ว.ยานพาหนะ 690.00           690.00         เฉพาะเจาะจง สุขุมเซอรวิส 690.00         สุขุมเซอรวิส เกณฑราคา มส 0032.3/5070 ลว.27 ก.ค. 2563

105 ว.เชื้อเพลิง 49,944.00       49,944.00     เฉพาะเจาะจง สุขุมเซอรวิส 49,944.00     สุขุมเซอรวิส เกณฑราคา มส 0032.3/4513 ลว.29 มิ.ย. 2563

106 ว.การเกษตร 3,695.00         3,695.00       เฉพาะเจาะจง ชื่นชูไพรกอสราง 3,695.00       ชื่นชูไพรกอสราง เกณฑราคา มส 0032.3/4410 ลว.25 มิ.ย. 2563
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107 ค.ต่ําฯ(โฆษณา) 1,500.00         1,500.00       เฉพาะเจาะจง ช.การไฟฟา 1,500.00       ช.การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/4635 ลว.2 ก.ค. 2563

108 ค.สํานักงาน 89,500.00       89,500.00     เฉพาะเจาะจง พัฒนพงษ ออโตแอร 89,500.00     พัฒนพงษ ออโตแอร เกณฑราคา มส 0032.3/4217 ลว.1 ก.ค. 2563

109 ค.ต่ําฯ (ว.สํานักงาน) 1,250.00         1,250.00       เฉพาะเจาะจง ช.การไฟฟา 1,250.00       ช.การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/4794 ลว.13 ก.ค. 2563

110 ค.ต่ําฯ (ว.สํานักงาน) 19,200.00       19,200.00     เฉพาะเจาะจง สหเฟอรนิเจอร 19,200.00     สหเฟอรนิเจอร เกณฑราคา มส 0032.3/4850 ลว.15 ก.ค. 2563

111 ค.ต่ําฯ (ว.สํานักงาน) 480.00           480.00         เฉพาะเจาะจง อาลัมเฟอรนิช 480.00         อาลัมเฟอรนิช เกณฑราคา มส 0032.3/4815 ลว.14 ก.ค. 2563

112 ค.ต่ําฯ (ว.โฆษณา) 3,800.00         3,800.00       เฉพาะเจาะจง พัฒนพงษ ออโตแอร 3,800.00       พัฒนพงษ ออโตแอร เกณฑราคา มส 0032.3/4977 ลว.20 ก.ค. 2563

113 ค.ต่ําฯ (ว.สํานักงาน) 3,950.00         3,950.00       เฉพาะเจาะจง ช.การไฟฟา 3,950.00       ช.การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/4839 ลว.16 ก.ค. 2563

114 ค.ต่ําฯ (ว.การแพทย) 31,550.00       31,550.00     เฉพาะเจาะจง อินสทรูเมนท 31,550.00     อินสทรูเมนท เกณฑราคา มส 0032.3/4684 ลว.3 ก.ค. 2563

115 ค.การแพทย 8,500.00         8,500.00       เฉพาะเจาะจง สหเฟอรนิเจอร 8,500.00       สหเฟอรนิเจอร เกณฑราคา มส 0032.3/4681 ลว.3 ก.ค. 2563

116 ค.การแพทย 70,620.00       70,620.00     เฉพาะเจาะจง ฟลเตอร เทคนิคอล 70,620.00     ฟลเตอร เทคนิคอล เกณฑราคา มส 0032.3/3305 ลว.14 ก.ค. 2563

117 คาจางทําตรายาง 1,950.00         1,950.00       เฉพาะเจาะจง FS Print 1,950.00       FS Print เกณฑราคา มส 0032.3/4845 ลว.15 ก.ค. 2563

118 คาจางติดตั้งแอร 9,000.00         9,000.00       เฉพาะเจาะจง พัฒนพงษ ออโตแอร 9,000.00       พัฒนพงษ ออโตแอร เกณฑราคา มส 0032.3/4218 ลว.1 ก.ค. 2563

119 คาจางเหมารับสัญญาณ GPS 3,600.00         3,600.00       เฉพาะเจาะจง ด.ีที.ซ.ี เอ็นเตอรไพรส 3,600.00       ด.ีที.ซ.ี เอ็นเตอรไพรส เกณฑราคา มส 0032.3/4512 ลว.29 มิ.ย. 2563

120 คาเบี้ยประกันภัย 8,704.91         8,704.91       เฉพาะเจาะจง อินทรประกันภัย 8,704.91       อินทรประกันภัย เกณฑราคา มส 0032.3/4918 ลว.17 ก.ค. 2563

121 คาจางเหมาทําอาหารผูปวย 52,240.00       52,240.00     เฉพาะเจาะจง นางนงเยาว เรือนจันตา 52,240.00     นางนงเยาว เรือนจันตา เกณฑราคา มส 002.3/5338 ลว.3 ส.ค. 2563

122 คาจางถายเอกสาร 1,290.00         1,290.00       เฉพาะเจาะจง FS Print 1,290.00       FS Print เกณฑราคา มส 0032.3/4914 ลว.17 ก.ค. 2563

123 ซอม ค.สนง. 500.00           500.00         เฉพาะเจาะจง พัฒนพงษ ออโตแอร 500.00         พัฒนพงษ ออโตแอร เกณฑราคา มส 0032.3/4213 ลว.1 ก.ค. 2563

124 ซอม ค.ยาน 3,000.00         3,000.00       เฉพาะเจาะจง พัฒนพงษ ออโตแอร 3,000.00       พัฒนพงษ ออโตแอร เกณฑราคา มส 0032.3/4540 ลว.30 มิ.ย. 2563

125 ซอม ค.ยาน 8,920.00         8,920.00       เฉพาะเจาะจง อูวัฒนา 8,920.00       อูวัฒนา เกณฑราคา มส 0032.3/4703 ลว.8 ก.ค. 2563

126 ซอม ค.สนง. 3,000.00         3,000.00       เฉพาะเจาะจง พัฒนพงษ ออโตแอร 3,000.00       พัฒนพงษ ออโตแอร เกณฑราคา มส 0032.3/4883 ลว.16 ก.ค. 2563

127 ซอม ค.สนง. 3,000.00         3,000.00       เฉพาะเจาะจง พัฒนพงษ ออโตแอร 3,000.00       พัฒนพงษ ออโตแอร เกณฑราคา มส 0032.3/4882 ลว.16 ก.ค. 2563

128 ซอม ค.ยาน 2,950.00         2,950.00       เฉพาะเจาะจง สไมลเวยออโตพารท 2,950.00       สไมลเวยออโตพารท เกณฑราคา มส 0032.3/5068 ลว.22 ก.ค. 2563

129 คาอินเตอรเน็ท 2,675.00         2,675.00       เฉพาะเจาะจง กสท 2,675.00       กสท เกณฑราคา มส 0032.3/4701 ลว.8 ก.ค. 2563



EB4  ขอ2
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563

(ชื่อหนวยงาน) โรงพยาบาลสบเมย

วันที่   เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (1)

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคที่เสนอ

130 คาไฟฟา 127,266.65     127,266.65   เฉพาะเจาะจง การไฟฟา 127,266.65   การไฟฟา เกณฑราคา มส 0032.3/4783 ลว.13 ก.ค. 2563

131 คาอินเตอรเน็ท 7,639.80         7,639.80       เฉพาะเจาะจง ทีโอที 7,639.80       ทีโอที เกณฑราคา มส 0032.3/4968 ลว.20 ก.ค. 2563

132 คาอินเตอรเน็ท 749.00           749.00         เฉพาะเจาะจง ทีโอที 749.00         ทีโอที เกณฑราคา มส 0032.3/4966 ลว.20 ก.ค. 2563

133 คาโทรศัพท 1,262.23         1,262.23       เฉพาะเจาะจง ทีโอที 1,262.23       ทีโอที เกณฑราคา มส 0032.3/4967 ลว.20 ก.ค. 2563

134 คาโทรศัพท 1,341.25         1,341.25       เฉพาะเจาะจง กสท 1,341.25       กสท เกณฑราคา มส 0032.3/5062 ลว.22 ก.ค. 2563

1,760,994.24    


