
แบบ สขร.1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1,275.00             เฉพาะเจาะจง หจก.อานันท์ก๊าซ หจก.อานันท์ก๊าซ เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 3 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 1,275.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 1,275.00 บาท

2 วัสดุส านักงาน 950.00                เฉพาะเจาะจง ร้านภเูรือบุค๊ส์ ร้านภเูรือบุค๊ส์ เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 3 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 950.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 950.00 บาท

3 จ้างท าป้ายไวนิล 1,350.00             เฉพาะเจาะจง ภเูรือกราฟฟกิแอนด์ดีไซน์ ภเูรือกราฟฟกิแอนด์ดีไซน์ เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 4 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 1,350.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 1,350.00 บาท

4 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 2,550.00             เฉพาะเจาะจง หจก.อานันท์ก๊าซ หจก.อานันท์ก๊าซ เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 5 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 2,550.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 2,550.00 บาท

5 ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 4,800.00             เฉพาะเจาะจง ภเูรือการไฟฟา้ ภเูรือการไฟฟา้ เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 7 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 4,800.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 4,800.00 บาท

6 จ้างท าสต๊ิกเกอร์ 900.00                เฉพาะเจาะจง ภเูรือกราฟฟกิแอนด์ดีไซน์ ภเูรือกราฟฟกิแอนด์ดีไซน์ เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 7 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 900.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 900.00 บาท

7 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 420.00                เฉพาะเจาะจง หจก.อานันท์ก๊าซ หจก.อานันท์ก๊าซ เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 11 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 420.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 420.00 บาท

8 วัสดุการเกษตร 4,200.00             เฉพาะเจาะจง นายประนอม  สีหะเนตร นายประนอม  สีหะเนตร เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 12 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 4,200.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 4,200.00 บาท

9 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,800.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ล าปาง แอล.ซี.ซัพพลาย หจก.ล าปาง แอล.ซี.ซัพพลาย เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 14 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 3,800.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 3,800.00 บาท

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2561

โรงพยาบาลภูเรือ

วันที ่ 28  ธันวาคม  2561

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2561

โรงพยาบาลภูเรือ

วันที ่ 28  ธันวาคม  2561

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

10 วัสดุการเกษตร 4,900.00             เฉพาะเจาะจง นายประนอม  สีหะเนตร นายประนอม  สีหะเนตร เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 14 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 4,900.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 4,900.00 บาท

11 วัสดุคอมพวิเตอร์ 1,700.00             เฉพาะเจาะจง บ.มอเลย ไอที เทรดด้ิง จก. บ.มอเลย ไอที เทรดด้ิง จก. เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 17 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 1,700.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 1,700.00 บาท

12 วัสดุคอมพวิเตอร์ 1,800.00             เฉพาะเจาะจง บ.มอเลย ไอที เทรดด้ิง จก. บ.มอเลย ไอที เทรดด้ิง จก. เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 17 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 1,800.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 1,800.00 บาท

13 จ้างซ่อมแซมหลังคาอุบัติ-ฉุกเฉิน 471,600.00          เฉพาะเจาะจง หจก.พรนุชิต หจก.พรนุชิต เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 19 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 471,600.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 471,600.00 บาท

14 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 32,060.00           เฉพาะเจาะจง ท้อป-เทน คาร์เซอร์วิส ท้อป-เทน คาร์เซอร์วิส เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 19 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 32,060.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 32,060.00 บาท

15 จ้างเช่า Hosting พื้นที่ 20 GB Unlimited 877.40                เฉพาะเจาะจง บ.เมทราไบต์ คลาวด์ จก. บ.เมทราไบต์ คลาวด์ จก. เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 20 ธันวาคม 2561

Data Transfer&Domain-phuruahospital.com ราคาทีเ่สนอ 877.40 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 877.40 บาท

16 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 2,550.00             เฉพาะเจาะจง หจก.อานันท์ก๊าซ หจก.อานันท์ก๊าซ เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 20 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 2,550.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 2,550.00 บาท

17 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซ่มบ้านพกั 28,759.92           เฉพาะเจาะจง โชคดวงดี การช่าง โชคดวงดี การช่าง เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 21 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 28,759.92 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 28,759.92 บาท

18 ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 140,000.00          เฉพาะเจาะจง บ. เอ.เอส.ท.ี เมดิคอล ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จก. บ. เอ.เอส.ท.ี เมดิคอล ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จก. เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 21 ธันวาคม 2561

(งบค่าเส่ือม ปี 62) ราคาทีเ่สนอ 140,000.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 140,000.00 บาท



แบบ สขร.1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2561

โรงพยาบาลภูเรือ

วันที ่ 28  ธันวาคม  2561

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

19 ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 95,000.00           เฉพาะเจาะจง บ. อมตะ อินเตอร์เนชัน่แนล กรุ๊ป จก. บ. อมตะ อินเตอร์เนชัน่แนล กรุ๊ป จก. เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 21 ธันวาคม 2561

(งบค่าเส่ือม ปี 62) ราคาทีเ่สนอ 95,000.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 95,000.00 บาท

20 วัสดุก่อสร้าง 10,600.00           เฉพาะเจาะจง โชคดวงดี การช่าง โชคดวงดี การช่าง เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 21 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 10,600.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 10,600.00 บาท

21 วัสดุงานบ้านงานครัว 5,250.00             เฉพาะเจาะจง บ.คู่บุญ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จก. บ.คู่บุญ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จก. เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 21 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 5,250.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 5,250.00 บาท

22 วัสดุคอมพวิเตอร์ 490.00                เฉพาะเจาะจง ร้านทีคอมซ็อป ร้านทีคอมซ็อป เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 21 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 490.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 490.00 บาท

23 วัสดุก่อสร้าง 9,000.00             เฉพาะเจาะจง นายพดั  ศรีบุรินทร์ นายพดั  ศรีบุรินทร์ เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 24 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 9,000.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 9,000.00 บาท

24 ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,000.00           เฉพาะเจาะจง ดีเอ็น ซัพพลาย ดีเอ็น ซัพพลาย เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 27 ธันวาคม 2561

(งบค่าเส่ือม ปี 62) ราคาทีเ่สนอ 25,000.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 25,000.00 บาท

25 ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บีบี อินเตอร์ซัพพลาย บีบี อินเตอร์ซัพพลาย เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 27 ธันวาคม 2561

(งบค่าเส่ือม ปี 62) ราคาทีเ่สนอ บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ บาท

26 วัสดุส านักงาน 3,530.00 เฉพาะเจาะจง 108-1009 มินิมาร์ท 108-1009 มินิมาร์ท เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 28 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 3,530.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 3,530.00 บาท

27 ครุภณัฑ์ส านักงาน 21,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ร่วมใจเลย หจก.ร่วมใจเลย เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 28 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 21,600.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 21,600.00 บาท



แบบ สขร.1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2561

โรงพยาบาลภูเรือ

วันที ่ 28  ธันวาคม  2561

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

28 วัสดุส านักงาน 3,238.50 เฉพาะเจาะจง ร้านภเูรือบุค๊ส์ ร้านภเูรือบุค๊ส์ เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 28 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 3,238.50 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 3,238.50 บาท

29 วัสดุการแพทย์ 9,600.00 เฉพาะเจาะจง บ. แสงภมูิ จก. บ. แสงภมูิ จก. เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 28 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 9,600.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 9,600.00 บาท

30 วัสดุส านักงาน 1,020.00 เฉพาะเจาะจง 108-1009 มินิมาร์ท 108-1009 มินิมาร์ท เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 28 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 1,020.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 1,020.00 บาท

31 วัสดุงานบ้านงานครัว 960.00 เฉพาะเจาะจง 108-1009 มินิมาร์ท 108-1009 มินิมาร์ท เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 28 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 960.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 960.00 บาท

32 จ้างเหมาขนขยะติดเชือ้ไปเผาท าลาย 5,364.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 31 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 5,364.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 5,364.00 บาท

33 วัสดุทันตกรรม 3,900.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ่ียงไฮ้ทันตภณัฑ์ บริษทั เซ่ียงไฮ้ทันตภณัฑ์ เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 14 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 3,900.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 3,900.00 บาท

34 วัสดุทันตกรรม 4,800.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ่ียงไฮ้ทันตภณัฑ์ บริษทั เซ่ียงไฮ้ทันตภณัฑ์ เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 14 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 4,800.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 4,800.00 บาท

35 วัสดุทันตกรรม 1,250.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ่ียงไฮ้ทันตภณัฑ์ บริษทั เซ่ียงไฮ้ทันตภณัฑ์ เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 14 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 1,250.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 1ล250.00 บาท

36 วัสดุทันตกรรม 23,200.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั แอคคอร์ด  คอร์ปอเรชัน จ ากัด บริษทั แอคคอร์ด  คอร์ปอเรชัน จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 14 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 23,200.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 23,200.00 บาท



แบบ สขร.1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2561

โรงพยาบาลภูเรือ

วันที ่ 28  ธันวาคม  2561

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

37 วัสดุทันตกรรม 2,900.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั แอคคอร์ด  คอ์ปอเรชัน จ ากัด บริษทั แอคคอร์ด  คอ์ปอเรชัน จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 14 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 2,900.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 2,900.00 บาท

38 วัสดุทันตกรรม 2,800.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั แอคคอร์ด  คอ์ปอเรชัน จ ากัด บริษทั แอคคอร์ด  คอ์ปอเรชัน จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 14 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 2,800.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 2,800.00 บาท

39 วัสดุทันตกรรม 3,950.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ่ียงไฮ้ทันตภณัฑ์ บริษทั เซ่ียงไฮ้ทันตภณัฑ์ เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 17 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 3,950.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 3,950.00 บาท

40 วัสดุทันตกรรม 2,600.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 25 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 2,600.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 2,600.00 บาท

41 วัสดุทันตกรรม 3,500.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 25 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 3,500.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 3,500.00 บาท

42 วัสดุทันตกรรม 4,500.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 25 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 4,500.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 4,500.00 บาท

43 วัสดุวิทยาศาสตร์ 4,500.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 7 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 4,500.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 4,500.00 บาท

44 วัสดุวิทยาศาสตร์ 3,240.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 7 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 3,240.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 3,240.00 บาท

45 วัสดุวิทยาศาสตร์ 30,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 12 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 30,000.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 30,000.00 บาท



แบบ สขร.1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2561

โรงพยาบาลภูเรือ

วันที ่ 28  ธันวาคม  2561

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

46 วัสดุวิทยาศาสตร์ 4,800.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 12 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 4,800.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 4,800.00 บาท

47 วัสดุวิทยาศาสตร์ 21,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซ์แล็บ บริษทั เอ็กซ์แล็บ เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 12 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 21,000.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 21,000.00 บาท

48 วัสดุวิทยาศาสตร์ 22,230.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 14 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 22,230.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 22,230.00 บาท

49 วัสดุวิทยาศาสตร์ 21,820.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 18 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 21,820.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 21,820.00 บาท

50 วัสดุวิทยาศาสตร์ 16,620.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 20 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 16,620.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 16,620.00 บาท

51 วัสดุวิทยาศาสตร์ 12,800.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 21 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 12,800.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 12,800.00 บาท

52 วัสดุวิทยาศาสตร์ 31,200.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 26 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 31,200.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 31,200.00 บาท

53 ยาและเวชภณัฑ์ 374.50                เฉพาะเจาะจง บริษทั บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด บริษทั บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 18 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 374.50 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 374.50 บาท

54 ยาและเวชภณัฑ์ 4,750.80             เฉพาะเจาะจง บริษทั บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด บริษทั บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 18 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 4,750.80 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 4,750.80 บาท



แบบ สขร.1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2561

โรงพยาบาลภูเรือ

วันที ่ 28  ธันวาคม  2561

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

55 ยาและเวชภณัฑ์ 1,219.80             เฉพาะเจาะจง บริษทั บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด บริษทั บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 18 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 1,219.80 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 1,219.80 บาท

56 ยาและเวชภณัฑ์ 18,832.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 18 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 18,832.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 18,832.00 บาท

57 ยาและเวชภณัฑ์ 9,410.00             เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 18 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 9,410.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 9,410.00 บาท

58 ยาและเวชภณัฑ์ 2,630.06             เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ยา บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ยา เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 18 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 2,630.06 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 2,630.06 บาท

59 ยาและเวชภณัฑ์ 14,400.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 18 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 14,400.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 14,400.00 บาท

60 ยาและเวชภณัฑ์ 2,850.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร์มาซี บริษทั ภญิโญฟาร์มาซี เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 18 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 2,850.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 2,850.00 บาท

61 ยาและเวชภณัฑ์ 4,163.10             เฉพาะเจาะจง บริษทั ที เอ็น พ ีเฮลท์แคร์ จ ากัด บริษทั ที เอ็น พ ีเฮลท์แคร์ จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 18 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 4,163.10 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 4,163.10 บาท

62 ยาและเวชภณัฑ์ 7,169.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั 101 เมดิแคร์ จ ากัด บริษทั 101 เมดิแคร์ จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 18 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 7,169.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 7,169.00 บาท

63 ยาและเวชภณัฑ์ 4,500.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 18 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 4,500.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 4,500.00 บาท



แบบ สขร.1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2561

โรงพยาบาลภูเรือ

วันที ่ 28  ธันวาคม  2561

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

64 ยาและเวชภณัฑ์ 3,900.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั มาซาแลบ บริษทั มาซาแลบ เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 25 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 3,900.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 3,900.00 บาท

65 ยาและเวชภณัฑ์ 4,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีฟาม บริษทั ซีฟาม เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 25 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 4,000.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 4,000.00 บาท

66 ยาและเวชภณัฑ์ 2,800.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร์มาซี บริษทั ภญิโญฟาร์มาซี เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 25 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 2,800.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 2,800.00 บาท

67 ยาและเวชภณัฑ์ 3,500.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 25 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 3,500.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 3,500.00 บาท

68 ยาและเวชภณัฑ์ 7,200.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 25 ธันวาคม 2561

ราคาทีเ่สนอ 7,200.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 7,200.00 บาท



ชอ่งที ่(1)

ชอ่งที ่(2)

ชอ่งที ่(3)

ชอ่งที ่(4)

ชอ่งที ่(5)

ชอ่งที ่(6)

ชอ่งที ่(7)

ชอ่งที ่(8)

ชอ่งที ่(9)

ชอ่งที ่(10)

อธิบายแบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน (แบบ สขร. 1)

ระบวุันที่ เดือน ป ีที่จัดท ำสรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงนัน้

ใหเ้รียงล ำดับตำมวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงเปน็หนงัสือในกำรซ้ือหรือจ้ำง

ระบเุหตุผลที่คัดเลือกผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงรำยนัน้

ระบเุลขที่ของสัญญำหรือข้อตกลงเปน็หนงัสือ พร้อมทั้งวัน เดือน ป ีที่ท ำสัญญำหรือข้อตกลงนัน้

ระบชุือ่ของงำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง

ระบวุงเงินงบประมำณ วงเงินตำมโครงกำรเงินกูห้รือเงินช่วยเหลือ ที่จะซ้ือหรือจ้ำงในคร้ังนัน้ ทั้งหมดถ้ำไมม่วีงเงินดังกล่ำวใหร้ะบวุงเงินที่ประมำณว่ำจะซ้ือหรือจ้ำงในคร้ังนัน้

ระบวุงเงินรำคำกลำงของงำนซ้ือหรือจ้ำงในคร้ังนัน้

ระบวุิธีกำรที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำงในคร้ังนัน้

ระบชุือ่ของผู้ที่เข้ำเสนอรำคำในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังนัน้ทุกรำย พร้อมทั้งรำคำที่เสนอ

ระบชุือ่ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกใหเ้ปน็ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำง พร้อมทั้งรำคำที่ได้ตกลงซ้ือหรือจ้ำง




