
แบบ สขร.1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,980.00             เฉพาะเจาะจง 108-1009 มินิมาร์ท 108-1009 มินิมาร์ท เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 25 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 3,980.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 3,980.00 บาท

2 วัสดุบริโภค 13,908.00           เฉพาะเจาะจง บ. คู่บุญซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จก. บ. คู่บุญซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จก. เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 28 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 13,908.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 13,908.00 บาท

3 ค่าเช่าระบบประชุมทางไกล 4,900.00             เฉพาะเจาะจง บ. ริโก้ (ประเทศไทย) จก. บ. ริโก้ (ประเทศไทย) จก. เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 30 พฤศจิกายน 2561

VDO Conference เดือน ม.ค. 62 ราคาทีเ่สนอ 4,900.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 4,900.00 บาท

4 ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 330,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรการแพทย์ หจก.มหาจักร์การแพทย์ เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 18 ธันวาคม 2561

งบค่าเส่ือม ปี 2562 ราคาทีเ่สนอ 330,000.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 330,000.00 บาท

5 ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 16,900.00           เฉพาะเจาะจง ภเูรือการไฟฟา้ ภเูรือการไฟฟา้ เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 24 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 16,900.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 16,900.00 บาท

6 วัสดุงานบ้านงานครัว 300.00                เฉพาะเจาะจง 108-1009 มินิมาร์ท 108-1009 มินิมาร์ท เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 30 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 300.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 300.00 บาท

7 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 2,550.00             เฉพาะเจาะจง หจก. อานันท์ก๊าซ หจก. อานันท์ก๊าซ เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 1 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 2,550.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 2,550.00 บาท

8 ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 750.00                เฉพาะเจาะจง ภเูรือการไฟฟา้ ภเูรือการไฟฟา้ เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 31 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 750.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 750.00 บาท

9 วัสดุงานบ้านงานครัว 36,800.00           เฉพาะเจาะจง บ. คู่บุญ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จก. บ. คู่บุญ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จก. เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 28 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 36,800.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 36,800.00 บาท

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2562

โรงพยาบาลภูเรือ

วันที ่ 28  กุมภาพันธ์  2562

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2562

โรงพยาบาลภูเรือ

วันที ่ 28  กุมภาพันธ์  2562

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

10 วัดสุการเกษตร 4,500.00             เฉพาะเจาะจง นายประนอม  สีหะเนตร นายประนอม  สีหะเนตร เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 6 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 4,500.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 4,500.00 บาท

11 ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 3,200.00             เฉพาะเจาะจง ภเูรือการไฟฟา้ ภเูรือการไฟฟา้ เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 6 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 3,200.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 3,200.00 บาท

12 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,556.00             เฉพาะเจาะจง บ. คู่บุญ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จก. บ. คู่บุญ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จก. เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 6 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 2,556.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 2,556.00 บาท

13 วัสดุงานบ้านงานครัว 19,560.00           เฉพาะเจาะจง บ. ลักค์คลีนนิง่ ซัพพลาย จก. บ. ลักค์คลีนนิง่ ซัพพลาย จก. เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 5 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 19,560.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 19,560.00 บาท

14 วัสดุคอมพวิเตอร์ 3,600.00             เฉพาะเจาะจง บ. มอเลย ไอที เทรดด้ิง จก. บ. มอเลย ไอที เทรดด้ิง จก. เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 11 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 3,600.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 3,600.00 บาท

15 ค่าจ้างตรวจวิเคราะหท์างหอ้งปฏบิัติการ 12,430.00           เฉพาะเจาะจง บ. ที แอล ซี อุดร แลบเซ็นเตอร์ จก. บ. ที แอล ซี อุดร แลบเซ็นเตอร์ จก. เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 14 มกราคม 2562

ราคาทีเ่สนอ 12,430.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 12,430.00 บาท

16 ค่าจา้งเหมาร้ือถอนติดต้ังครุภณัฑ์ส านักงาน 9,305.00             เฉพาะเจาะจง ภเูรือการไฟฟา้ ภเูรือการไฟฟา้ เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 6 กุมภาพนัธ์ 2562

(เคร่ืองปรับอากาศ) ราคาทีเ่สนอ 9,305.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 9,305.00 บาท

17 วัสดุส านักงาน 2,437.00             เฉพาะเจาะจง ร้านภเูรือบุค๊ส์ ร้านภเูรือบุค๊ส์ เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 7 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 2,437.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 2,437.00 บาท

18 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1,500.00             เฉพาะเจาะจง 108-1009 มินิมาร์ท 108-1009 มินิมาร์ท เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 11 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 1,500.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 1,500.00 บาท



แบบ สขร.1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2562

โรงพยาบาลภูเรือ

วันที ่ 28  กุมภาพันธ์  2562

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

19 วัสดุการเกษตร 3,960.00             เฉพาะเจาะจง นายประนอม  สีหะเนตร นายประนอม  สีหะเนตร เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 6 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 3,960.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 3,960.00 บาท

20 ค่าจ้างซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 16,103.50           เฉพาะเจาะจง นรินทร์แอร์ นรินทร์แอร์ เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 11 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 16,103.50 บาท ราคาทีต่กลงจ้าง 16,103.50 บาท 

21 ครุภณัฑ์ส านักงาน 32,500.00           เฉพาะเจาะจง ภเูรือการไฟฟา้ ภเูรือการไฟฟา้ เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 8 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 32,500.00 บาท ราคาทีต่กซ้ือ 32,500.00 บาท

22 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 420.00                เฉพาะเจาะจง หจก.อานันท์ก๊าซ หจก.อานันท์ก๊าซ เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 18 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 420.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 420.00 บาท

23 วัสดุส านักงาน 9,000.00             เฉพาะเจาะจง บ. เจนเซ่น เมดิเทค จก. บ. เจนเซ่น เมดิเทค จก. เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 8 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 9,000.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 9,000.00 บาท

24 วัสดุผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 15,000.00           เฉพาะเจาะจง 108-1009 มินิมาร์ท 108-1009 มินิมาร์ท เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 8 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 15,000.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 15,000.00 บาท

25 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 2,550.00             เฉพาะเจาะจง หจก.อานันท์ก๊าซ หจก.อานันท์ก๊าซ เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 20 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 2,550.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 2,550.00 บาท

26 วัสดุการเกษตร 1,000.00             เฉพาะเจาะจง นายประนอม  สีหะเนตร นายประนอม  สีหะเนตร เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 6 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 1,000.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 1,000.00 บาท

27 วัสดุส านักงาน 1,290.00             เฉพาะเจาะจง ร้านภเูรือบุค๊ส์ ร้านภเูรือบุค๊ส์ เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 21 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 1,290.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 1,290.00 บาท



แบบ สขร.1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2562

โรงพยาบาลภูเรือ

วันที ่ 28  กุมภาพันธ์  2562

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

28 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,490.00             เฉพาะเจาะจง 108-1009 มินิมาร์ท 108-1009 มินิมาร์ท เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 20 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 4,490.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 4,490.00 บาท

29 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 2,240.00             เฉพาะเจาะจง ภเูรือการไฟฟา้ ภเูรือการไฟฟา้ เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 21 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 2,240.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 2,240.00 บาท

30 วัสดุการแพทย์ 40,500.00           เฉพาะเจาะจง รัตนชัยซัพพลาย รัตนชัยซัพพลาย เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 18 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 40,500.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 40,500.00 บาท

31 ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 32,000.00           เฉพาะเจาะจง รัตนชัยซัพพลาย รัตนชัยซัพพลาย เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 14 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 32,000.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 32,000.00 บาท

32 วัสดุส านักงาน 850.00                เฉพาะเจาะจง 108-1009 มินิมาร์ท 108-1009 มินิมาร์ท เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 6 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 850.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 850.00 บาท

33 วัสดุส านักงาน 3,970.00             เฉพาะเจาะจง 108-1009 มินิมาร์ท 108-1009 มินิมาร์ท เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 6 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 3,970.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 3,970.00 บาท

34 วัสดุส านักงาน 2,120.50             เฉพาะเจาะจง ร้านภเูรือบุค๊ส์ ร้านภเูรือบุค๊ส์ เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 6 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 2,120.50 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 2,120.50 บาท

35 วัสดุการแพทย์ 5,800.00             เฉพาะเจาะจง บ. แสงภมูิ จก. บ. แสงภมูิ จก. เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 6 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 5,800.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 5,800.00 บาท

36 ค่าจ้างเหมาขนขยะติดเชือ้ไปเผาท าลาย 4,152.00             เฉพาะเจาะจง หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 6 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 4,152.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 4,152.00 บาท



แบบ สขร.1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2562

โรงพยาบาลภูเรือ

วันที ่ 28  กุมภาพันธ์  2562

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

37 วัสดุทันตกรรม 3,600.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ไดรว์ เด็นทัล่ อินคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด บริษทั ไดรว์ เด็นทัล่ อินคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 11 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 3,600.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 3,600.00 บาท

38 วัสดุทันตกรรม 4,600.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ่ียงไฮ้ทันตภณัฑ์ บริษทั เซ่ียงไฮ้ทันตภณัฑ์ เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 15 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 4,600.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 4,600.00 บาท

39 วัสดุทันตกรรม 5,350.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคทีฟ ดีเวลลอปเม้นท์ เทคโนโยลี จ ากดั (ว.ทันตกรรม) บริษัท แอคทีฟ ดีเวลลอปเม้นท์ เทคโนโยลี จ ากดั (ว.ทันตกรรม) เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 18 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 5,350.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 5,350.00 บาท

40 วัสดุวิทยาศาสตร์ 4,250.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเทคนิคคัล บริษทั ไบโอเทคนิคคัล เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 18 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 4,250.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 4,250.00 บาท

41 วัสดุวิทยาศาสตร์ 3,420.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 18 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 3,420.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 3,420.00 บาท

42 วัสดุวิทยาศาสตร์ 19,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เมดิคอล ชายน์ บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เมดิคอล ชายน์ เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 18 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 19,000.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 19,000.00 บาท

43 วัสดุวิทยาศาสตร์ 30,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 18 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 30,000.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 30,000.00 บาท

44 วัสดุวิทยาศาสตร์ 21,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซ์แล็บ บริษทั เอ็กซ์แล็บ เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 18 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 21,000.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 21,000.00 บาท

45 วัสดุวิทยาศาสตร์ 60,845.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 20 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 60,845.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 60,845.00 บาท



แบบ สขร.1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2562

โรงพยาบาลภูเรือ

วันที ่ 28  กุมภาพันธ์  2562

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

46 วัสดุวิทยาศาสตร์ 3,360.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 21 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 3,360.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 3,360.00 บาท

47 วัสดุวิทยาศาสตร์ 48,928.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 25 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 48,928.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 48,928.00 บาท

48 วัสดุวิทยาศาสตร์ 4,500.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 27 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 4,500.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 4,500.00 บาท

49 ยาและเวชภณัฑ์ 4,300.00             เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 12 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 4,300.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 4,300.00 บาท

50 ยาและเวชภณัฑ์ 4,112.40             เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 12 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 4,112.40 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 4,112.40 บาท

51 ยาและเวชภณัฑ์ 12,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 12 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 12,000.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 12,000.00 บาท

52 ยาและเวชภณัฑ์ 5,500.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 12 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 5,500.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 5,500.00 บาท

53 ยาและเวชภณัฑ์ 7,600.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 12 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 7,600.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 7,600.00 บาท

54 ยาและเวชภณัฑ์ 4,800.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 12 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 4,800.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 4,800.00 บาท



แบบ สขร.1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2562

โรงพยาบาลภูเรือ

วันที ่ 28  กุมภาพันธ์  2562

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

55 ยาและเวชภณัฑ์ 9,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีฟาม บริษทั ซีฟาม เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 14 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 9,000.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 9,000.00 บาท

56 ยาและเวชภณัฑ์ 2,400.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 14 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 2,400.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 2,400.00 บาท

57 ยาและเวชภณัฑ์ 29,532.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 25 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 29,532.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 29,532.00 บาท

58 ยาและเวชภณัฑ์ 13,375.00           เฉพาะเจาะจง ซ้ือเงินเชือ่จาก บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด ซ้ือเงินเชือ่จาก บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 25 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 13,375.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 13,375.00 บาท

59 ยาและเวชภณัฑ์ 28,248.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 25 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 28,248.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 28,248.00 บาท

60 ยาและเวชภณัฑ์ 2,700.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูโทเปีย้น จ ากัด บริษทั ยูโทเปีย้น จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 25 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 2,700.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 2,700.00 บาท

61 ยาและเวชภณัฑ์ 36,964.33           เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 25 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 36,964.33 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 36,964.33 บาท

62 ยาและเวชภณัฑ์ 7,080.00             เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 25 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 7,080.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 7,080.00 บาท

63 ยาและเวชภณัฑ์ 6,250.00             เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 25 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 6,250.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 6,250.00 บาท



แบบ สขร.1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2562

โรงพยาบาลภูเรือ

วันที ่ 28  กุมภาพันธ์  2562

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

64 ยาและเวชภณัฑ์ 2,078.40             เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 25 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 2,078.40 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 2,078.40 บาท

65 ยาและเวชภณัฑ์ 1,200.00             เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 25 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 1,200.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 1,200.00 บาท

66 ยาและเวชภณัฑ์ 42,775.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ บริษทั วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 25 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 42,775.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 42,775.00 บาท

67 ยาและเวชภณัฑ์ 8,260.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 25 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 8,260.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 8,260.00 บาท

68 ยาและเวชภณัฑ์ 4,750.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสดร้ี จ ากัด บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสดร้ี จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 25 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 4,750.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 4,750.00 บาท

69 ยาและเวชภณัฑ์ 1,500.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 25 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 1,500.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 1,500.00 บาท

70 ยาและเวชภณัฑ์ 18,600.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 25 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 18,600.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 18,600.00 บาท

71 ยาและเวชภณัฑ์ 7,632.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 25 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 7,632.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 7,632.00 บาท

72 ยาและเวชภณัฑ์ 27,991.20           เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 26 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 27,991.20 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 27,991.20 บาท



แบบ สขร.1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2562

โรงพยาบาลภูเรือ

วันที ่ 28  กุมภาพันธ์  2562

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

73 ยาและเวชภณัฑ์ 11,235.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดไลน์ จ ากัด บริษทั เมดไลน์ จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 26 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 11,235.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 11,235.00 บาท

74 ยาและเวชภณัฑ์ 2,900.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษทั พรอส ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 26 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 2,900.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 2,900.00 บาท

75 ยาและเวชภณัฑ์ 2,100.00             เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด(มหาชน) ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด(มหาชน) เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 26 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 2,100.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 2,100.00 บาท

76 ยาและเวชภณัฑ์ 27,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด บริษทั เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 26 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 27,000.00 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 27,000.00 บาท

77 ยาและเวชภณัฑ์ 7,199.82             เฉพาะเจาะจง บริษทั วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษทั วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เสนอราคาตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 27 กุมภาพนัธ์ 2562

ราคาทีเ่สนอ 7,199.82 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 7,199.82 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




