
แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 3,050.00        3,050.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด ราคาต่ าสุด 2 ต.ค.2562
2 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 3,200.00        3,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ยู.พ.ีเมดึคอล ซอลเตอร์ จ ากัด บริษทั ยู.พ.ีเมดึคอล ซอลเตอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 2 ต.ค.2562
3 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 17,505.20      17,505.20     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด 3 ต.ค.2562
4 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 2,700.00        2,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด ราคาต่ าสุด 2 ต.ค.2562
5 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 14,316.60      14,316.60     เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุด 4 ต.ค.2562
6 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 1,316.10        1,316.10       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุด 2 ต.ค.2562
7 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 8,750.00        8,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด ราคาต่ าสุด 4 ต.ค.2562
8 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 5,295.00        5,295.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัดบริษทั บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด ราคาต่ าสุด 4 ต.ค.2562
9 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 18,626.00      18,626.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็บ หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็บ ราคาต่ าสุด 4 ต.ค.2562

10 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 21,970.00      21,970.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จ ากัด บริษทั ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จ ากัด ราคาต่ าสุด 4 ต.ค.2562
11 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 38,400.00      38,400.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั โซวคิ จ ากัด บริษทั โซวคิ จ ากัด ราคาต่ าสุด 9 ต.ค.2562
12 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 9,844.00        9,844.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด 9 ต.ค.2562
13 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 2,610.80        2,610.80       เฉพาะเจาะจง บริษทั เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด บริษทั เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 7 ต.ค.2562
14 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 1,391.00        1,391.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด 7 ต.ค.2562

148,974.70   

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(ชื่อหน่วยงาน) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแม่ทะ

วันที.่....1-31  ตุลาคม 2562

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 เจ้าหนี-้ค่าสาธารณูปโภค 631.30           631.30          เฉพาะเจาะจง บ.ทริปเปลิท ีอินเตอร์เน็ต จก. บ.ทริปเปลิท ีอินเตอร์เน็ต จก. ราคาต่ าสุด 28 ส.ค.2562
2 เจ้าหนี-้วสัดุเชื้อเพลิง 25,768.10      25,768.10     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ ราคาต่ าสุด 30 ส.ค.2562
3 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 7,426.00        7,426.00       เฉพาะเจาะจง ศูนยถ์า่ยเอกสาร 2000กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ศูนย์ถ่ายเอกสาร 2000ก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ราคาต่ าสุด 30 ส.ค.2562
4 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 7,296.00        7,296.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ ราคาต่ าสุด 30 ส.ค.2562
5 เจ้าหนี-้วสัดุก่อสร้าง 2,960.00        2,960.00       เฉพาะเจาะจง บ.สหภณัฑ์เคหะกิจ จก. บ.สหภณัฑ์เคหะกิจ จก. ราคาต่ าสุด 1 ต.ค.2562
6 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 211,200.00   211,200.00   เฉพาะเจาะจง บ.เฮลทต้ี์ มายด์ โซลูชั่น จก. บ.เฮลทต้ี์ มายด์ โซลูชั่น จก. ราคาต่ าสุด 6 ก.ย.2562
7 เจ้าหนี-้ครุภณัฑ์ส านักงาน 141,000.00   141,000.00   เฉพาะเจาะจง สินเจริญ เซอร์วสิ สินเจริญ เซอร์วสิ ราคาต่ าสุด 3 ต.ค.2562
8 เจ้าหนี-้วสัดุยานพาหนะ 3,500.00        3,500.00       เฉพาะเจาะจง วสิิษฐการช่าง วสิิษฐการช่าง ราคาต่ าสุด 1 ต.ค.2562
9 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 1,110.00        1,110.00       เฉพาะเจาะจง จิตวฒันาการพมิพ์ จิตวฒันาการพมิพ์ ราคาต่ าสุด 7 ต.ค.2562

10 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 15,250.00      15,250.00     เฉพาะเจาะจง อู่ขวญัพฒัน์กลการ อู่ขวญัพฒัน์กลการ ราคาต่ าสุด 8 ต.ค.2562
11 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 55,650.08      55,650.08     เฉพาะเจาะจง หจก.เจอีพ ีแอนด์ ซัพพลาย หจก.เจอีพ ีแอนด์ ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 30 ก.ย.2562
12 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 285,000.00   285,000.00   เฉพาะเจาะจง นายสุรชาติ  พึ่งสุข นายสุรชาติ  พึ่งสุข ราคาต่ าสุด 9 ต.ค.2562
13 เจ้าหนี-้ค่าสาธารณูปโภค 7,910.00        7,910.00       เฉพาะเจาะจง บ.กสท โทรคมนาคม จก. บ.กสท โทรคมนาคม จก. ราคาต่ าสุด 29 ส.ค.2562
14 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 1,123.50        1,123.50       เฉพาะเจาะจง บ.เอ๊กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วสิ จก.บ.เอ๊กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วสิ จก. ราคาต่ าสุด 28 ส.ค.2562
15 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 5,295.00        5,295.00       เฉพาะเจาะจง พ.พาณิชย์ พ.พาณิชย์ ราคาต่ าสุด 26 ส.ค.2562
16 เจ้าหนี-้วสัดุคอมพวิเตอร์ 2,650.00        2,650.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ ราคาต่ าสุด 1 ต.ค.2562
17 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 18,720.00      18,720.00     เฉพาะเจาะจง สินเจริญ เซอร์วสิ สินเจริญ เซอร์วสิ ราคาต่ าสุด 9 ต.ค.2562
18 เจ้าหนี-้วสัดุยานพาหนะ 3,500.00        3,500.00       เฉพาะเจาะจง วสิิษฐการช่าง วสิิษฐการช่าง ราคาต่ าสุด 1 ต.ค.2562
19 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 1,400.00        1,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ ราคาต่ าสุด 7 ต.ค.2562
20 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 27,550.00      27,550.00     เฉพาะเจาะจง อู่ขวญัพฒัน์กลการ อู่ขวญัพฒัน์กลการ ราคาต่ าสุด 9 ต.ค.2562
21 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 3,640.00        3,640.00       เฉพาะเจาะจง ศูนย์สาธติตลาดบา้นหลวง ศูนย์สาธติตลาดบา้นหลวง ราคาต่ าสุด 2 ต.ค.2562
22 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 3,120.00        3,120.00       เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์สตาร์โอเอ หจก.โฟร์สตาร์โอเอ ราคาต่ าสุด 7 ต.ค.2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลแม่ทะ

วันที.่....1-31  ตุลาคม 2562

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
23 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 6,806.00        6,806.00       เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร์ เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร์ ราคาต่ าสุด 7 ต.ค.2562
24 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 8,050.00        8,050.00       เฉพาะเจาะจง บ.ลักค์คลีนนิ่ง ซัพพลาย จก. บ.ลักค์คลีนนิ่ง ซัพพลาย จก. ราคาต่ าสุด 9 ต.ค.2562
25 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 6,343.00        6,343.00       เฉพาะเจาะจง เตียเฮ่งฮง เตียเฮ่งฮง ราคาต่ าสุด 9 ต.ค.2562
26 เจ้าหนี-้วสัดุคอมพวิเตอร์ 13,280.00      13,280.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ ราคาต่ าสุด 9 ต.ค.2562
27 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 15,260.00      15,260.00     เฉพาะเจาะจง อู่พรการช่าง อู่พรการช่าง ราคาต่ าสุด 24 ต.ค.2562
28 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 8,800.00        8,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.สยามเดนท ์จก. บ.สยามเดนท ์จก. ราคาต่ าสุด 9 ต.ค.2562
29 เจ้าหนี-้ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 2,461.00        2,461.00       เฉพาะเจาะจง หจก.วชิิตพาณิชย์ หจก.วชิิตพาณิชย์ ราคาต่ าสุด 29 ต.ค.2562
30 เจ้าหนี-้ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 3,900.00        3,900.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ ราคาต่ าสุด 21 ต.ค.2562
31 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 14,240.00      14,240.00     เฉพาะเจาะจง นายเสน่ห ์ พะยอม นายเสน่ห ์ พะยอม ราคาต่ าสุด 15 ต.ค.2562
32 เจ้าหนี-้ครุภณัฑ์การแพทย์ 45,000.00      45,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงไฮทนัตภณัฑ์ หจก.เชียงไฮทนัตภณัฑ์ ราคาต่ าสุด 13 ก.ย.2562
33 เจ้าหนี-้วสัดุก่อสร้าง 14,678.00      14,678.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อินชุมเจริญกิจ หจก.อินชุมเจริญกิจ ราคาต่ าสุด 30 ก.ย.2562
34 เจ้าหนี-้วสัดุยานพาหนะ 300.00           300.00          เฉพาะเจาะจง สุทศัน์  สุปนิะ สุทศัน์  สุปนิะ ราคาต่ าสุด 1 ต.ค.2562
35 เจ้าหนี-้วสัดุไฟฟา้ 3,585.00        3,585.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพาณิฃ หจก.เจียวพาณิฃ ราคาต่ าสุด 1 ต.ค.2562
36 เจ้าหนี-้วสัดุก่อสร้าง 13,349.00      13,349.00     เฉพาะเจาะจง บ.สหภณัฑ์เคหะกิจ จก. บ.สหภณัฑ์เคหะกิจ จก. ราคาต่ าสุด 2 ต.ค.2562
37 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 140.00           140.00          เฉพาะเจาะจง ณภทัร ยางยนต์ ณภทัร ยางยนต์ ราคาต่ าสุด 1 ต.ค.2562
38 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 26,258.00      26,258.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.วไิลพร  กาค า น.ส.วไิลพร  กาค า ราคาต่ าสุด 1 ต.ค.2562

1,014,149.98    

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์1 รายการ 26850 26850 เฉพาะเจาะจง แอดวานซ์ไดแอคนอสติค แอดวานซ์ไดแอคนอสติค ราคาต่ าสุด 11 ต.ค. 62
2จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์4 รายการ 11610 11610 เฉพาะเจาะจง แลปมาสเตอร์ แลปมาสเตอร์ ราคาต่ าสุด 11 ต.ค. 62
3จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์1 รายการ 10000 10000 เฉพาะเจาะจง ดี.เค.เอส.เอช ดี.เค.เอส.เอช ราคาต่ าสุด 11 ต.ค. 62
4จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์1 รายการ 6500 6500 เฉพาะเจาะจง เฟอร์เมอร์ เฟอร์เมอร์ ราคาต่ าสุด 25 ต.ค. 62
5จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์6 รายการ 1250.2 1250.2 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ราคาต่ าสุด 8 ต.ค. 62
6จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์1 รายการ 7000 7000 เฉพาะเจาะจง เอ็กซ์แลป จ ากัด เอ็กซ์แลป จ ากัด ราคาต่ าสุด 30 ต.ค. 62
7จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์1 รายการ 25793.07 25793.07 เฉพาะเจาะจง เอ็กซ์แลป จ ากัด เอ็กซ์แลป จ ากัด ราคาต่ าสุด 31 ต.ค. 62
8จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์1 รายการ 53000 53000 เฉพาะเจาะจง เฟอร์เมอร์ เฟอร์เมอร์ ราคาต่ าสุด 31 ต.ค. 62
9 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 2 รายการ 11,240.00      11,240.00     เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลล าปาง ราคาต่ าสุด 27 ต.ค. 62

10 จัดจ้างตรวจวเิคราะหป์ระจ าเดือน 3555 3555 เฉพาะเจาะจง บ.พ.ีช.ีที บ.พ.ีช.ีที ราคาต่ าสุด 11 ต.ค. 62
11 จัดจ้างตรวจวเิคราะหป์ระจ าเดือน 930 930 เฉพาะเจาะจง ศูนย์แลปธนบรีุ ศูนย์แลปธนบรีุ ราคาต่ าสุด 11 ต.ค. 62
12 ค่าบริการโลหติประจ าเดือน 30360 30360 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ราคาต่ าสุด 8 ต.ค. 62
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 188,088.27   

(กลุ่มงานเทคนิคการแพทย)์ โรงพยาบาลแม่ทะ
วนัที.่..........1-31   ตุลาคม   2562..................................

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม 8,200.00     8,200.00    เฉพาะเจาะจง บ. ดีว่า เมดิคอล ซ พพลาย จ ากัด บ. ดีว่า เมดิคอล ซ พพลาย จ ากัด ราคาต่ าสุด 30 ต.ค 62
2 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม 12,960.00   12,960.00  เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่นจ ากัด บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่นจ ากัด ราคาต่ าสุด 30 ต.ค 62
3 จัดจ้างท าฟันปลอม 3,520.00     3,520.00    เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซาซีแลม จ ากัด บ.เอ็กซาซีแลม จ ากัด ราคาต่ าสุด 31 ต.ค 62

24,680.00   

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
หน่วยงาน ทันตกรรม โรงพยาบาลแม่ทะ

วันที ่  1-31  ตุลาคม 2562



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 25  รายการ 95,772.44      95,772.44 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
2 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 24,610.00      24,610.00 คัดเลือก 101 เมดิแคร์ 101 เมดิแคร์ ราคาต่ าสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
3 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 67,410.00      67,410.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
4 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 34,500.00      34,500.00 คัดเลือก เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) ราคาต่ าสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
5 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา  1 รายการ 21,800.00      21,800.00 คัดเลือก เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) ราคาต่ าสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
6 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 48,150.00      48,150.00 คัดเลือก ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล (บจก.) ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล (บจก.) ราคาต่ าสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
7 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 5  รายการ 6,000.00        6,000.00 เฉพาะเจาะจง คอสม่า เทรดด้ิง (บจก.) คอสม่า เทรดด้ิง (บจก.) ราคาต่ าสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
8 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4  รายการ 76,051.60      76,051.60 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
9 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4  รายการ 31,808.96      31,808.96 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (บจก.) ดีเคเอสเอช (บจก.) ราคาต่ าสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

10 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 8  รายการ 93,094.60      93,094.60 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
11 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 22,000.00      22,000.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
12 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4  รายการ 9,346.00        9,346.00 เฉพาะเจาะจง ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
13 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 17,334.00      17,334.00 เฉพาะเจาะจง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ (บจก.) ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
14 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 7,900.00        7,900.00 เฉพาะเจาะจง ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1979) (บจก.) ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1979) (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
15 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 22,791.00      22,791.00 เฉพาะเจาะจง บ.ีเอ็ล.เอช.เทรดด้ิง (บจก.) บ.ีเอ็ล.เอช.เทรดด้ิง (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
16 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 17,280.50      17,280.50 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
17 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 8,460.00        8,460.00 เฉพาะเจาะจง พเีอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ (บจก.) พเีอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
18 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 6  รายการ 25,300.00      25,300.00 เฉพาะเจาะจง ฟาร์มีน่า (บจก.) ฟาร์มีน่า (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
19 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 5,625.00        5,625.00 เฉพาะเจาะจง ภญิโญฟาร์มาซี (หจก.) ภญิโญฟาร์มาซี (หจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
20 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 14,800.00      14,800.00 เฉพาะเจาะจง เมดไลน์ (บจก.) เมดไลน์ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
21 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 740.00           740.00 เฉพาะเจาะจง ยูโทเปี้ยน (บจก.) ยูโทเปี้ยน (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลแม่ทะ
วนัที.่................1-31 ตุลาคม 2562..................................

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
22 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 8,800.00        8,800.00 เฉพาะเจาะจง ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี (บจก.) ยูนเิวอร์แซล เมดิคอล อนิดัสตรี (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
23 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 18,110.00      18,110.00 เฉพาะเจาะจง ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ (บจก.) ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
24 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 5  รายการ 16,194.45      16,194.45 เฉพาะเจาะจง สยามฟาร์มาซูติคอล   (บจก.) สยามฟาร์มาซูติคอล   (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
25 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 11,342.00      11,342.00 เฉพาะเจาะจง สหแพทย์เภสัช (บจก.) สหแพทย์เภสัช (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
26 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 13,505.00      13,505.00 เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร์ม (บจก.) โปลิฟาร์ม (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
27 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 21,990.00      21,990.00 เฉพาะเจาะจง พรอส ฟาร์มา (บจก.) พรอส ฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
28 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 13,880.00      13,880.00 เฉพาะเจาะจง พรีเมด ฟาร์มา (หสม.) พรีเมด ฟาร์มา (หสม.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
29 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 5  รายการ 50,050.00      50,050.00 เฉพาะเจาะจง พาร์ตาแลบ (บจก.) พาร์ตาแลบ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
30 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 8,132.00        8,132.00 เฉพาะเจาะจง บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว (บจก.) บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
31 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 16,680.00      16,680.00 เฉพาะเจาะจง เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี  (บจก.) เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี  (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
32 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 19,500.00      19,500.00 เฉพาะเจาะจง ไบโอวาลิส (บจก.) ไบโอวาลิส (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
33 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 5  รายการ 15,875.00      15,875.00 เฉพาะเจาะจง เอสพเีอส เมดิคอล  (บจก.) เอสพเีอส เมดิคอล  (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
34 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 2,400.00        2,400.00 เฉพาะเจาะจง เฮลทต้ี์มี เฮลทต้ี์มี ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
35 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 3,456.00        3,456.00 เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค แอตแลนติค ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
36 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 4,150.00        4,150.00 เฉพาะเจาะจง คอนดรักส์ (บจก.) คอนดรักส์ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
37 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 3,500.00        3,500.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
38 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 3,174.00        3,174.00 เฉพาะเจาะจง ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ (บจก.) ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
39 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 4,080.00        4,080.00 เฉพาะเจาะจง ท.ีแมน ฟาร์มา (บจก.) ท.ีแมน ฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
40 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4  รายการ 4,475.00        4,475.00 เฉพาะเจาะจง ธงทองโอสถ (บจก.) ธงทองโอสถ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
41 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 3,400.00        3,400.00 เฉพาะเจาะจง ฟาร์ม่าไลน์ (บจก.) ฟาร์ม่าไลน์ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
42 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 4,450.00        4,450.00 เฉพาะเจาะจง โมเดิร์น ฟาร์มา (บจก.) โมเดิร์น ฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
43 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4  รายการ 94,575.00      94,575.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
44 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 2,900.00        2,900.00 เฉพาะเจาะจง โมเดิร์นเมนู (บจก.) โมเดิร์นเมนู (บจก.) ราคาต่ าสุด ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
45 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 5,000.00        5,000.00 เฉพาะเจาะจง เอสพเีอส เมดิคอล  (บจก.) เอสพเีอส เมดิคอล  (บจก.) ราคาต่ าสุด ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
46 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4  รายการ 4,590.00        4,590.00 เฉพาะเจาะจง ยูโทเปี้ยน (บจก.) ยูโทเปี้ยน (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
47 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 12,000.00      12,000.00 เฉพาะเจาะจง เอฟซีพี เอฟซีพี ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
48 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 12  รายการ 73,131.80      73,131.80 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
49 จัดซ้ือวสัดุเภสัชกรรม 6  รายการ 14,830.00      14,830.00 เฉพาะเจาะจง วานิชภณัฑ์ วานิชภณัฑ์ ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
50 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 2,700.00        2,700.00 เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาแลนด์ (1982) (บจก.) ฟาร์มาแลนด์ (1982) (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
51 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 8,988.00        8,988.00 เฉพาะเจาะจง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ (บจก.) ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
52 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 3,750.00        3,750.00 เฉพาะเจาะจง พรอส ฟาร์มา (บจก.) พรอส ฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
53 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 6,464.00        6,464.00 เฉพาะเจาะจง เมดดิไฟวฟ์าร์ม่า (บจก.) เมดดิไฟวฟ์าร์ม่า (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
54 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 3,255.00        3,255.00 เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัชกรรม (บจก.มหาชน) ชุมชนเภสัชกรรม (บจก.มหาชน) ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
55 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 9,305.21        9,305.21 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
56 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 4,930.00        4,930.00 เฉพาะเจาะจง ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
57 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 2,236.30        2,236.30 เฉพาะเจาะจง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ (บจก.) ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
58 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 2,100.00        2,100.00 เฉพาะเจาะจง ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ (บจก.) ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
59 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 2,140.00        2,140.00 เฉพาะเจาะจง ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรีส์ (1969) (บจก.) ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรีส์ (1969) (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
60 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 4,180.00        4,180.00 เฉพาะเจาะจง 2เอ็ม (เมด-เมเกอร์) (บจก.) 2เอ็ม (เมด-เมเกอร์) (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
61 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 2,640.00        2,640.00 เฉพาะเจาะจง ธงทองโอสถ (บจก.) ธงทองโอสถ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
62 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 2,900.00        2,900.00 เฉพาะเจาะจง นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) (บจก.) นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
63 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 8,667.00        8,667.00 เฉพาะเจาะจง บ.ีเอ็ล.เอช.เทรดด้ิง (บจก.) บ.ีเอ็ล.เอช.เทรดด้ิง (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
64 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 5,189.50        5,189.50 เฉพาะเจาะจง บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว (บจก.) บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
65 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 6,920.00        6,920.00 เฉพาะเจาะจง เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี  (บจก.) เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี  (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
66 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 3,900.00        3,900.00 เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร์ม (บจก.) โปลิฟาร์ม (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
67 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 2,440.00        2,440.00 เฉพาะเจาะจง พเีอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ (บจก.) พเีอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
68 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4 รายการ 8,330.00        8,330.00 เฉพาะเจาะจง ฟาร์มีน่า (บจก.) ฟาร์มีน่า (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
69 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 2,400.00        2,400.00 เฉพาะเจาะจง มาสุ (บจก.) มาสุ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
70 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 3,700.00        3,700.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรต าบลแม่มอก สหกรณ์การเกษตรสมนุไพรต าบลแมม่อก ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
71 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 2,280.00        2,280.00 เฉพาะเจาะจง โมเดิร์น ฟาร์มา (บจก.) โมเดิร์น ฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
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โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
72 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 4,425.00        4,425.00 เฉพาะเจาะจง ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ (บจก.) ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
73 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 1,450.00        1,450.00 เฉพาะเจาะจง แสงไทยเมดิคอล (บจก.) แสงไทยเมดิคอล (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
74 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 5,120.00        5,120.00 เฉพาะเจาะจง เอสพเีอส เมดิคอล  (บจก.) เอสพเีอส เมดิคอล  (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
75 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 13 รายการ 46,372.10      46,372.10 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
76 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 2,899.70        2,899.70 เฉพาะเจาะจง เกร๊ทเตอร์มายบาซิน (บจก.) เกร๊ทเตอร์มายบาซิน (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
77 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 1,000.00        1,000.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
78 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 2,280.00        2,280.00 เฉพาะเจาะจง จรูญเภสัช (บจก.) จรูญเภสัช (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
79 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 19,260.00      19,260.00 คัดเลือก ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล (บจก.) ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
80 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 695.00           695.00 เฉพาะเจาะจง รพ.ล าปาง รพ.ล าปาง ราคาต่ าสุด ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
81 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 18,275.60      18,275.60 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
82 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 6,420.00        6,420.00 เฉพาะเจาะจง สยามฟาร์มาซูติคอล   (บจก.) สยามฟาร์มาซูติคอล   (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

มูลค่ารวม 1,312,556.76 



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 7,704.00        7,704.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด 4 พ.ย.2562
2 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 8,740.00        8,740.00       เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็บ หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็บ ราคาต่ าสุด 4 พ.ย.2562
3 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 9,670.00        9,670.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด ราคาต่ าสุด 5 พ.ย.2562
4 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 17,255.00      17,255.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็บ หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็บ ราคาต่ าสุด 8 พ.ย.2562
5 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 4,970.15        4,970.15       เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต่ าสุด 6 พ.ย.2562
6 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 3,755.00        3,755.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัดบริษทั บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด ราคาต่ าสุด 6 พ.ย.2562
7 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 19,088.80      19,088.80     เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุด 8 พ.ย.2562
8 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 9,100.00        9,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด ราคาต่ าสุด 8 พ.ย.2562
9 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 3,300.00        3,300.00       เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็บ หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็บ ราคาต่ าสุด 6 พ.ย.2562

10 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 1,650.00        1,650.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด ราคาต่ าสุด 6 พ.ย.2562
11 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 13,424.00      13,424.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็บ หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็บ ราคาต่ าสุด 8 พ.ย.2562
12 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 3,200.00        3,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เซนต์เมด จ ากัด บริษทั เซนต์เมด จ ากัด ราคาต่ าสุด 8 พ.ย.2562
13 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 1,180.00        1,180.00       เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็บ หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็บ ราคาต่ าสุด 8 พ.ย.2562
14 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 1,316.10        1,316.10       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุด 8 พ.ย.2562
15 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 12,260.00      12,260.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จ ากัด บริษทั ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จ ากัด ราคาต่ าสุด 31 ต.ค.2562

116,613.05   

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(ชื่อหน่วยงาน) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแม่ทะ

วันที.่....1-30 พฤศจิกายน 2562

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 2,130.00        2,130.00       เฉพาะเจาะจง โรจนธนาพนัธ์ โรจนธนาพนัธ์ ราคาต่ าสุด 1 ต.ค.2562
2 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 1,050.00        1,050.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเกาะคาโฆษณา ร้านเกาะคาโฆษณา ราคาต่ าสุด 1 ต.ค.2562
3 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 38,000.00      38,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา จก. บ.ดีซีเอช ออริกา จก. ราคาต่ าสุด 27 ก.ย.2562
4 เจ้าหนี-้ครุภณัฑ์การแพทย์ 25,000.00      25,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงไฮทนัตภณัฑ์ หจก.เชียงไฮทนัตภณัฑ์ ราคาต่ าสุด 5 ก.ย.2562
5 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 2,400.00        2,400.00       เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิ  เครือฟู นายศักด์ิ  เครือฟู ราคาต่ าสุด 30 ก.ย.2562
6 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 28,500.00      28,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม อี ลานนา เซอร์วสิ หจก.เอ็ม อี ลานนา เซอร์วสิ ราคาต่ าสุด 9 ต.ค.2562
7 เจ้าหนี-้ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่35,900.00      35,900.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ ราคาต่ าสุด 24 ต.ค.2562
8 เจ้าหนี-้วสัดุเชื้อเพลิง 25,438.80      25,438.80     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ ราคาต่ าสุด 30 ต.ค.2562
9 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 7,416.00        7,416.00       เฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสาร 2000 ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ศูนย์ถ่ายเอกสาร 2000 ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ ราคาต่ าสุด 30 ก.ย.2562

10 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 10,884.00      10,884.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ ราคาต่ าสุด 30 ก.ย.2562
11 เจ้าหนี-้ค่าสาธารณูปโภค 7,910.00        7,910.00       เฉพาะเจาะจง บ.กสท โทรคมนาคม จก. บ.กสท โทรคมนาคม จก. ราคาต่ าสุด 30 ก.ย.2562
12 เจ้าหนี-้วสัดุยานพาหนะ 11,200.00      11,200.00     เฉพาะเจาะจง หจก. พ ีเอส ออโต้ ไทร์ หจก. พ ีเอส ออโต้ ไทร์ ราคาต่ าสุด 17 ต.ค.2562
13 เจ้าหนี-้วสัดุก่อสร้าง 13,963.00      13,963.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อินชุมเจริญกิจ หจก.อินชุมเจริญกิจ ราคาต่ าสุด 30 ก.ย.2562
14 เจ้าหนี-้วดัสุส านักงาน 15,000.00      15,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ลลาเบล ร้านกู๊ลลาเบล ราคาต่ าสุด 17 ต.ค.2562
15 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 159,130.40   159,130.40   เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  ศิริธรรม นายประเสริฐ  ศิริธรรม ราคาต่ าสุด 27 ก.ย.2562
16 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 131,160.00   131,160.00   เฉพาะเจาะจง นายเสน่ห ์ พะยอม นายเสน่ห ์ พะยอม ราคาต่ าสุด 31 ต.ค.2562
17 เจ้าหนี-้ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่13,980.00      13,980.00     เฉพาะเจาะจง อิเลคโทรนิค พลาซ่าสยามทวีี อิเลคโทรนิค พลาซ่าสยามทวีี ราคาต่ าสุด 30 ก.ย.2562
18 เจ้าหนี-้วสัดุคอมพวิเตอร์ 8,790.00        8,790.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ ราคาต่ าสุด 18 ต.ค.2562
19 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 1,400.00        1,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ ราคาต่ าสุด 7 ต.ค.2562
20 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 196,500.00   196,500.00   เฉพาะเจาะจง นางสุพสัชะณี  กิ่งแม่กืย นางสุพสัชะณี  กิ่งแม่กืย ราคาต่ าสุด 31 ต.ค.2562
21 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 470,000.00   470,000.00   เฉพาะเจาะจง นายสมบรูณ์  ก๋าปนิละ นายสมบรูณ์  ก๋าปนิละ ราคาต่ าสุด 21 ต.ค.2562
22 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 200,000.00   200,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านการ์เด้นดีไซน์ ร้านการ์เด้นดีไซน์ ราคาต่ าสุด 25 ต.ค.2562
23 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 2,600.00        2,600.00       เฉพาะเจาะจง นายชุม  ค าลือ นายชุม  ค าลือ ราคาต่ าสุด 1 พ.ย.2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(ชื่อหน่วยงาน) กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลแม่ทะ

วันที.่....1-30 พฤศจิกายน 2562

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
24 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 493,000.00   493,000.00   เฉพาะเจาะจง นายมานพ  เปยีงใจ นายมานพ  เปยีงใจ ราคาต่ าสุด 5 ส.ค.2562
25 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 21,400.00      21,400.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.รัชณี  วงศ์คม น.ส.รัชณี  วงศ์คม ราคาต่ าสุด 8 พ.ย.2562
26 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 65,220.00      65,220.00     เฉพาะเจาะจง นายนาวา  วลัิยทอง นายนาวา  วลัิยทอง ราคาต่ าสุด 25 ต.ค.2562
27 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 19,500.00      19,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอเชีย โกลบอล แทรดกิ้ง จก. บ.เอเชีย โกลบอล แทรดกิ้ง จก. ราคาต่ าสุด 8 พ.ย.2562
28 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 19,855.00      19,855.00     เฉพาะเจาะจง บ.บางกอก เมดิคอล ซอฟแวร์ จก. บ.บางกอก เมดิคอล ซอฟแวร์ จก. ราคาต่ าสุด 25 ต.ค.2562
29 เจ้าหนี-้ครุภณัฑ์ส านักงาน 4,048.00        4,048.00       เฉพาะเจาะจง อิเลคโทรนิค พลาซ่าสยามทวีี อิเลคโทรนิค พลาซ่าสยามทวีี ราคาต่ าสุด 1 พ.ย.2562
30 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 225,000.00   225,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.เบสทลุ์คชั่น จก. บ.เบสทลุ์คชั่น จก. ราคาต่ าสุด 31 ต.ค.2562
31 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00        9,600.00       เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรพนัธก์ารช่าง ร้านมิตรพนัธก์ารช่าง ราคาต่ าสุด 31 ต.ค.2562
32 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 8,600.00        8,600.00       เฉพาะเจาะจง นายเสน่ห ์ พะยอม นายเสน่ห ์ พะยอม ราคาต่ าสุด 8 พ.ย.2562
33 เจ้าหนี-้ครุภณัฑ์ส านักงาน 3,990.00        3,990.00       เฉพาะเจาะจง หจก.น้ าล้อมเคหะภณัฑ์ หจก.น้ าล้อมเคหะภณัฑ์ ราคาต่ าสุด 1 พ.ย.2562
34 เจ้าหนี-้ครุภณัฑ์ส านักงาน 67,500.00      67,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพรเจริญเฟอร์นิเจอร์ ร้านพรเจริญเฟอร์นิเจอร์ ราคาต่ าสุด 2 พ.ย.2562
35 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 5,880.00        5,880.00       เฉพาะเจาะจง พ.พาณิชย2์ พ.พาณิชย์2 ราคาต่ าสุด 30 ก.ย.2562
36 เจ้าหนี-้วสัดุอื่น ๆ 1,262.60        1,262.60       เฉพาะเจาะจง บ.ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป จก. บ.ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป จก. ราคาต่ าสุด 1 พ.ย.2562
37 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 698.00           698.00          เฉพาะเจาะจง หจก.บญุเลิศเฟอร์นิเจอร์ หจก.บญุเลิศเฟอร์นิเจอร์ ราคาต่ าสุด 1 พ.ย.2562
38 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 8,984.00        8,984.00       เฉพาะเจาะจง บ.ลักค์คลีนนิ่ง ซัพพลาย จก. บ.ลักค์คลีนนิ่ง ซัพพลาย จก. ราคาต่ าสุด 4 พ.ย.2562
39 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 53,500.00      53,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม อี ลานนา เซอร์วสิ หจก.เอ็ม อี ลานนา เซอร์วสิ ราคาต่ าสุด 4 พ.ย.2562
40 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 3,000.00        3,000.00       เฉพาะเจาะจง นายปยิชล  ฝ้ันจักสาย นายปยิชล  ฝ้ันจักสาย ราคาต่ าสุด 11 พ.ย.2562
41 เจ้าหนี-้ครุภณัฑ์การแพทย์ 210,000.00   210,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.เซนต์เมด จก. บ.เซนต์เมด จก. ราคาต่ าสุด 1 พ.ย.2562
42 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 22,200.00      22,200.00     เฉพาะเจาะจง บ.เมดิกาแพค็กิ้ง จก. บ.เมดิกาแพค็กิ้ง จก. ราคาต่ าสุด 8 พ.ย.2562
43 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 8,400.00        8,400.00       เฉพาะเจาะจง บ.โพส เฮลท ์แคร์ จก. บ.โพส เฮลท ์แคร์ จก. ราคาต่ าสุด 6 พ.ย.2562
44 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 23,929.00      23,929.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.วไิลพร  กาค า น.ส.วไิลพร  กาค า ราคาต่ าสุด 15 พ.ย.2562
45 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 38,000.00      38,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา จก. บ.ดีซีเอช ออริกา จก. ราคาต่ าสุด 30 ต.ค.2562
46 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 55,650.08      55,650.08     เฉพาะเจาะจง หจก.เจอีพ ีแอนด์ ซัพพลาย หจก.เจอีพ ีแอนด์ ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 30 ต.ค.2562
47 เจ้าหนี-้ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 19,200.00      19,200.00     เฉพาะเจาะจง หจก.วชิิตพาณิชย์ หจก.วชิิตพาณิชย์ ราคาต่ าสุด 30 ต.ค.2562
48 เจ้าหนี-้วสัดุคอมพวิเตอร์ 4,550.00        4,550.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ ราคาต่ าสุด 30 ต.ค.2562
49 เจ้าหนี-้วสัดุคอมพวิเตอร์ 36,000.00      36,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ ราคาต่ าสุด 30 ต.ค.2562

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
50 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 120.00           120.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเฟริสทป์ร้ินท์ ร้านเฟริสทป์ร้ินท์ ราคาต่ าสุด 1 พ.ย.2562
51 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 8,418.00        8,418.00       เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี ราคาต่ าสุด 4 พ.ย.2562
52 เจ้าหนี-้วสัดุยานพาหนะ 3,590.00        3,590.00       เฉพาะเจาะจง ผ่องศรีอะไหล่ยนต์ ผ่องศรีอะไหล่ยนต์ ราคาต่ าสุด 8 พ.ย.2562
53 เจ้าหนี-้วสัดุอื่น ๆ 1,490.80        1,490.80       เฉพาะเจาะจง บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก. บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก. ราคาต่ าสุด 8 พ.ย.2562
54 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 300.00           300.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ ราคาต่ าสุด 8 พ.ย.2562
55 เจ้าหนี-้ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 77,130.00      77,130.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ ราคาต่ าสุด 4 พ.ย.2562
56 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 7,795.00        7,795.00       เฉพาะเจาะจง เตียเฮ่งฮง เตียเฮ่งฮง ราคาต่ าสุด 4 พ.ย.2562
57 เจ้าหนี-้วสัดุก่อสร้าง 5,410.00        5,410.00       เฉพาะเจาะจง ต้อง หนิ ดิน ทราย ต้อง หนิ ดิน ทราย ราคาต่ าสุด 11 พ.ย.2562
58 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 68,000.00      68,000.00     เฉพาะเจาะจง วานิชภณัฑ์ 1999 วานิชภณัฑ์ 1999 ราคาต่ าสุด 11 พ.ย.2562
59 เจ้าหนี-้ครุภณัฑ์ไฟฟา้ 13,669.00      13,669.00     เฉพาะเจาะจง บ.ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป จก. บ.ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป จก. ราคาต่ าสุด 11 พ.ย.2562

3,023,241.68    

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์2 รายการ 16677.96 16677.96 เฉพาะเจาะจง เฟอร์เมอร์ เฟอร์เมอร์ ราคาต่ าสุด 15 พ.ย. 62
2จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์1 รายการ 10800 10800 เฉพาะเจาะจง เอ็มพเีมดกรุ๊ป เอ็มพเีมดกรุ๊ป ราคาต่ าสุด 14 พ.ย. 62
3จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์1 รายการ 13000 13000 เฉพาะเจาะจง เฟอร์เมอร์ เฟอร์เมอร์ ราคาต่ าสุด 15 พ.ย. 62
4จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์1 รายการ 36690 36690 เฉพาะเจาะจง เอ็กซ์แลป จ ากัด เอ็กซ์แลป จ ากัด ราคาต่ าสุด 15 พ.ย. 62
5จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์1 รายการ 16200 16200 เฉพาะเจาะจง เฟอร์เมอร์ เฟอร์เมอร์ ราคาต่ าสุด 13 พ.ย. 62
6 จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์3รายการ 10810 10810 เฉพาะเจาะจง แลปมาสเตอร์ แลปมาสเตอร์ ราคาต่ าสุด 13 พ.ย. 62
7จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์1 รายการ 18000 18000 เฉพาะเจาะจง แอดวานซ์ไดแอคนอสติค แอดวานซ์ไดแอคนอสติค ราคาต่ าสุด 13 พ.ย. 62
8จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์1 รายการ 35800 35800 เฉพาะเจาะจง แอดวานซ์ไดแอคนอสติค แอดวานซ์ไดแอคนอสติค ราคาต่ าสุด 22 พ.ย. 62
9จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์1 รายการ 26500 26500 เฉพาะเจาะจง เฟอร์เมอร์ เฟอร์เมอร์ ราคาต่ าสุด 22 พ.ย. 62

10 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 2 รายการ 4,072.80        4,072.80       เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลล าปาง ราคาต่ าสุด 27 พ.ย. 62
11 จัดจ้างตรวจวเิคราะหป์ระจ าเดือน 3790 3790 เฉพาะเจาะจง บ.พ.ีช.ีที บ.พ.ีช.ีที ราคาต่ าสุด 12 พ.ย. 62
12 จัดจ้างตรวจวเิคราะหป์ระจ าเดือน 1050 1050 เฉพาะเจาะจง ศูนย์แลปธนบรีุ ศูนย์แลปธนบรีุ ราคาต่ าสุด 12 พ.ย. 62
13 ค่าบริการโลหติประจ าเดือน 25500 25500 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ราคาต่ าสุด 11 พ.ย. 62
14 จัดจ้างตรวจวเิคราะหป์ระจ าเดือน ตค. 54030 54030 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลล าปาง ราคาต่ าสุด 27 พ.ย. 62
15 จัดจ้างตรวจวเิคราะหป์ระจ าเดือน 36450 36450 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลเกาะคา โรงพยาบาลเกาะคา ราคาต่ าสุด 11 พ.ย. 62
16 จัดจ้างตรวจวเิคราะหป์ระจ าเดือน กย 49295 49295 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลล าปาง ราคาต่ าสุด 5 พ.ย. 62
17
18
19
20
21
22 358,665.76   

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(กลุ่มงานเทคนิคการแพทย)์ โรงพยาบาลแม่ทะ

วนัที.่..........1-30   พฤศจิกายน   2562..................................



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม 2,600.00     2,600.00    เฉพาะเจาะจง บ.ทันตสยาม จ ากัด บ.ทันตสยาม จ ากัด ราคาต่ าสุด 18 พ.ย 62
2 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม 8,500.00     8,500.00    เฉพาะเจาะจง บ. ดาร์ฟี(่ประเทศไทย )จ ากัด บ. ดาร์ฟี(่ประเทศไทย )จ ากัด ราคาต่ าสุด 18 พ.ย 62
3 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม 1,850.00     1,850.00    เฉพาะเจาะจง บ.ไดรว์เด็นทัล่อินคอร์ปอเรชั่น บ.ไดรว์เด็นทัล่อินคอร์ปอเรชั่น ราคาต่ าสุด 18 พ.ย 62
4 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม 8,500.00     8,500.00    เฉพาะเจาะจง บ.ทันตสยาม จ ากัด บ.ทันตสยาม จ ากัด ราคาต่ าสุด 26 พ.ย 62
5 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม 12,481.55   12,481.55  เฉพาะเจาะจง บ. DKSH(ประเทศไทย๗ จ ากัด บ. DKSH(ประเทศไทย๗ จ ากัด ราคาต่ าสุด 26 พ.ย 62
6 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม 9,960.00     9,960.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตกรรม หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตกรรม ราคาต่ าสุด 26 พ.ย 62
7 จัดจ้างท าฟันปลอม 4,010.00     4,010.00    เฉพาะเจาะจง บ. เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บ. เอ็กซา ซีแลม จ ากัด ราคาต่ าสุด 28 พ.ย 62

47,901.55   

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
หน่วยงาน ทันตกรรม โรงพยาบาลแม่ทะ

วันที ่   1-30 พฤศจิกายน 2562



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 2,670.00        2,670.00 เฉพาะเจาะจง ท.ีแมน ฟาร์มา (บจก.) ท.ีแมน ฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
2 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 11,250.00      11,250.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
3 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 3,600.00        3,600.00 เฉพาะเจาะจง แอลบเีอส แอลบเีอส ราคาต่ าสุด ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
4 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 8,988.00        8,988.00 เฉพาะเจาะจง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ (บจก.) ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
5 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 11,100.00      11,100.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) ราคาต่ าสุด ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
6 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 19  รายการ 66,979.50      66,979.50 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
7 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา  1 รายการ 12,305.00      12,305.00 คัดเลือก 101 เมดิแคร์ 101 เมดิแคร์ ราคาต่ าสุด ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
8 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 38,520.00      38,520.00 คัดเลือก ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล (บจก.) ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
9 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 5  รายการ 19,222.55      19,222.55 เฉพาะเจาะจง สหแพทย์เภสัช (บจก.) สหแพทย์เภสัช (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

10 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 24,244.06      24,244.06 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
11 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 6,500.00        6,500.00 เฉพาะเจาะจง อย. อย. ราคาต่ าสุด ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
12 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4  รายการ 9,430.00        9,430.00 เฉพาะเจาะจง ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
13 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 6  รายการ 22,475.00      22,475.00 เฉพาะเจาะจง พาร์ตาแลบ (บจก.) พาร์ตาแลบ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
14 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 5,509.43        5,509.43 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (บจก.) ดีเคเอสเอช (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
15 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 8,630.00        8,630.00 เฉพาะเจาะจง คอนดรักส์ (บจก.) คอนดรักส์ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
16 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 4,720.00        4,720.00 เฉพาะเจาะจง ยูโทเปี้ยน (บจก.) ยูโทเปี้ยน (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
17 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 2,140.00        2,140.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
18 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 9  รายการ 81,936.48      81,936.48 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
19 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 5,850.00        5,850.00 เฉพาะเจาะจง ท.ีแมน ฟาร์มา (บจก.) ท.ีแมน ฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
20 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 3,500.00        3,500.00 เฉพาะเจาะจง ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1979) (บจก.) ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1979) (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
21 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 1,400.00        1,400.00 เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาแลนด์ (1982) (บจก.) ฟาร์มาแลนด์ (1982) (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
22 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4  รายการ 15,850.00      15,850.00 เฉพาะเจาะจง ฟาร์มีน่า (บจก.) ฟาร์มีน่า (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลแม่ทะ

วนัที.่................1-30 พฤศจิกายน 2562..................................



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
23 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 1,760.00        1,760.00 เฉพาะเจาะจง ธงทองโอสถ (บจก.) ธงทองโอสถ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
24 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 5  รายการ 15,180.00      15,180.00 เฉพาะเจาะจง เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี  (บจก.) เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี  (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
25 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 6,000.00        6,000.00 เฉพาะเจาะจง ไบโอวาลิส (บจก.) ไบโอวาลิส (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
26 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4  รายการ 13,070.00      13,070.00 เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร์ม (บจก.) โปลิฟาร์ม (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
27 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 8,610.00        8,610.00 เฉพาะเจาะจง พรอส ฟาร์มา (บจก.) พรอส ฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
28 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 6,078.00        6,078.00 เฉพาะเจาะจง พรีเมด ฟาร์มา (หสม.) พรีเมด ฟาร์มา (หสม.) ราคาต่ าสุด ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
29 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง โมเดิร์น ฟาร์มา (บจก.) โมเดิร์น ฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
30 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 2,250.00        2,250.00 เฉพาะเจาะจง วทิยาศรม (บจก.) วทิยาศรม (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
31 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 10  รายการ 92,965.00      92,965.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
32 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 3,400.00        3,400.00 เฉพาะเจาะจง แก้วมังกรเภสัช จ ากัด (บจก.) แก้วมังกรเภสัช จ ากัด (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
33 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 7,000.00        7,000.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
34 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 13,482.00      13,482.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
35 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 5  รายการ 23,251.10      23,251.10 เฉพาะเจาะจง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ (บจก.) ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
36 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 13,348.25      13,348.25 เฉพาะเจาะจง บ.ีเอ็ล.เอช.เทรดด้ิง (บจก.) บ.ีเอ็ล.เอช.เทรดด้ิง (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
37 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 13,000.50      13,000.50 เฉพาะเจาะจง บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว (บจก.) บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
38 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 2,400.00        2,400.00 เฉพาะเจาะจง พเีอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ (บจก.) พเีอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
39 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 2,120.00        2,120.00 เฉพาะเจาะจง ภญิโญฟาร์มาซี (หจก.) ภญิโญฟาร์มาซี (หจก.) ราคาต่ าสุด ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
40 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 6,090.00        6,090.00 เฉพาะเจาะจง มาสุ (บจก.) มาสุ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
41 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 9,810.00        9,810.00 เฉพาะเจาะจง ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ (บจก.) ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
42 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 12,133.80      12,133.80 เฉพาะเจาะจง สยามฟาร์มาซูติคอล   (บจก.) สยามฟาร์มาซูติคอล   (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
43 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 4,800.00        4,800.00 เฉพาะเจาะจง เอสพเีอส เมดิคอล  (บจก.) เอสพเีอส เมดิคอล  (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
44 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 15,260.00      15,260.00 คัดเลือก เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
45 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 10,350.00      10,350.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
46 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 2,284.45        2,284.45 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
47 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 18,660.80      18,660.80 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

มูลค่ารวม 673,123.92 



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ เฉพาะเจาะจง บริษทั ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จ ากัด บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จ ากัด ราคาต่ าสุด
2 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 22,020.00      22,020.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็บ หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็บ ราคาต่ าสุด 4 ธ.ค.2562
3 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 12,150.00      12,150.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด ราคาต่ าสุด 4 ธ.ค.2562
4 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 23,476.58      23,476.58     เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุด 4 ธ.ค.2562
5 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 28,836.50      28,836.50     เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัดบริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด 4 ธ.ค.2562
6 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 3,850.00        3,850.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัดบริษทั บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด ราคาต่ าสุด 3 ธ.ค.2562
7 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 3,250.00        3,250.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพรม์ เมดิคอบ จ ากัด บริษทั ไพรม์ เมดิคอบ จ ากัด ราคาต่ าสุด 3 ธ.ค.2562
8 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 2,105.76        2,105.76       เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต่ าสุด 3 ธ.ค.2562
9 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 14,200.00      14,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสแอลพ ีเมดิคอล จ ากัด บริษทั เอสแอลพ ีเมดิคอล จ ากัด ราคาต่ าสุด 25 ธ.ค.2562

109,888.84   

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(ชื่อหน่วยงาน) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแม่ทะ

วันที.่....1-31 ธันวาคม 2562



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 42,000.00      42,000.00     เฉพาะเจาะจง นายนาวา  วลัิยทอง นายนาวา  วลัิยทอง ราคาต่ าสุด 13 พ.ย.2562
2 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 17,460.00      17,460.00     เฉพาะเจาะจง สินเจริญ เซอร์วสิ สินเจริญ เซอร์วสิ ราคาต่ าสุด 13 พ.ย.2562
3 เจ้าหนี-้วสัดุคอมพวิเตอร์ 3,480.00        3,480.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ ราคาต่ าสุด 25 พ.ย.2562
4 เจ้าหนี-้วสัดุก่อสร้าง 1,530.00        1,530.00       เฉพาะเจาะจง ต้อง หนิ ดิน ทราย ต้อง หนิ ดิน ทราย ราคาต่ าสุด 25 พ.ย.2562
5 เจ้าหนี-้ครุภณัฑ์ส านักงาน 21,600.00      21,600.00     เฉพาะเจาะจง พรเจริญเฟอร์นิเจอร์ พรเจริญเฟอร์นิเจอร์ ราคาต่ าสุด 18 พ.ย.2562
6 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 3,600.00        3,600.00       เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรพนัธก์ารช่าง ร้านมิตรพนัธก์ารช่าง ราคาต่ าสุด 16 พ.ย.2562
7 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 1,180.00        1,180.00       เฉพาะเจาะจง จิตวฒันาการพมิพ์ จิตวฒันาการพมิพ์ ราคาต่ าสุด 22 พ.ย.2562
8 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 1,480.00        1,480.00       เฉพาะเจาะจง นางธนาวรรณ์  เตชะสร้อย นางธนาวรรณ์  เตชะสร้อย ราคาต่ าสุด 11 พ.ย.2562
9 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 13,000.00      13,000.00     เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิ  เครือฟู นายศักด์ิ  เครือฟู ราคาต่ าสุด 11 พ.ย.2562

10 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 4,425.00        4,425.00       เฉพาะเจาะจง พ.พาณิชย2์ พ.พาณิชย์2 ราคาต่ าสุด 28 ต.ค.2562
11 เจ้าหนี-้ค่าสาธารณูปโภค 7,910.00        7,910.00       เฉพาะเจาะจง บ.กสท โทรคมนาคม จก. บ.กสท โทรคมนาคม จก. ราคาต่ าสุด 28 ต.ค.2562
12 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 68,360.00      68,360.00     เฉพาะเจาะจง สุภาพร ผ้าม่าน สุภาพร ผ้าม่าน ราคาต่ าสุด 18 พ.ย.2562
13 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 8,000.00        8,000.00       เฉพาะเจาะจง นายภาคภมูิ  ทา้วต้ือ นายภาคภมูิ  ทา้วต้ือ ราคาต่ าสุด 6 พ.ย.2562
14 เจ้าหนี-้ครุภณัฑ์ส านักงาน 38,680.50      38,680.50     เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  ศิริธรรม นายประเสริฐ  ศิริธรรม ราคาต่ าสุด 18 พ.ย.2562
15 เจ้าหนี-้ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 20,330.00      20,330.00     เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  ศิริธรรม นายประเสริฐ  ศิริธรรม ราคาต่ าสุด 18 พ.ย.2562
16 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 7,128.00        7,128.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ ราคาต่ าสุด 29 ต.ค.2562
17 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00        7,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ ราคาต่ าสุด 4 ต.ค.2562
18 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 149,607.50   149,607.50   เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  ศิริธรรม นายประเสริฐ  ศิริธรรม ราคาต่ าสุด 18 พ.ย.2562
19 เจ้าหนี-้วสัดุเชื้อเพลิง 25,348.60      25,348.60     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จก. สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จก. ราคาต่ าสุด 29 ต.ค.2562
20 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 134,000.00   134,000.00   เฉพาะเจาะจง นายธรีวฒัน์  สารใจวงศ์ นายธรีวฒัน์  สารใจวงศ์ ราคาต่ าสุด 11 พ.ย.2562
21 เจ้าหนี-้ครุภณัฑ์ส านักงาน 36,150.00      36,150.00     เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  ศิริธรรม นายประเสริฐ  ศิริธรรม ราคาต่ าสุด 6 พ.ย.2562
22 เจ้าหนี-้ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 19,000.00      19,000.00     เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  ศิริธรรม นายประเสริฐ  ศิริธรรม ราคาต่ าสุด 6 พ.ย.2562
23 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 3,000.00        3,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไดรว ์เด็นทลั อินคอร์ปอเรชั่น จก. บ.ไดรว ์เด็นทลั อินคอร์ปอเรชั่น จก. ราคาต่ าสุด 18 พ.ย.2562

(ชื่อหน่วยงาน) กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลแม่ทะ
วันที.่....1-31 ธันวาคม 2562

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
24 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 9,440.00        9,440.00       เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรพนัธก์ารช่าง ร้านมิตรพนัธก์ารช่าง ราคาต่ าสุด 27 พ.ย.2562
25 เจ้าหนี-้ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 3,590.00        3,590.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ ราคาต่ าสุด 18 พ.ย.2562
26 เจ้าหนี-้ครุภณัฑ์ส านักงาน 3,745.00        3,745.00       เฉพาะเจาะจง หจก.วายแอนด์เอ็น ซัพพลาย(1998) หจก.วายแอนด์เอ็น ซัพพลาย(1998) ราคาต่ าสุด 18 พ.ย.2562
27 เจ้าหนี-้ครุภณัฑ์ส านักงาน 3,300.00        3,300.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพาณิชย์ หจก.เจียวพาณิชย์ ราคาต่ าสุด 25 พ.ย.2562
28 เจ้าหนี-้ครุภณัฑ์ส านักงาน 40,200.00      40,200.00     เฉพาะเจาะจง หจก.น้ าล้อมเคหะภณัฑ์ หจก.น้ าล้อมเคหะภณัฑ์ ราคาต่ าสุด 25 พ.ย.2562
29 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 28,600.00      28,600.00     เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิ  เครือฟู นายศักด์ิ  เครือฟู ราคาต่ าสุด 27 พ.ย.2562
30 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 19,000.00      19,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.กิจเสรีการพมิพ์ หจก.กิจเสรีการพมิพ์ ราคาต่ าสุด 11 ธ.ค.2562
31 เจ้าหนี-้ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 30,890.00      30,890.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ ราคาต่ าสุด 16 ธ.ค.2562
32 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 40,700.00      40,700.00     เฉพาะเจาะจง นายนาวา  วลัิยทอง นายนาวา  วลัิยทอง ราคาต่ าสุด 11 ธ.ค.2562
33 เจ้าหนี-้วสัดุก่อสร้าง 33,900.00      33,900.00     เฉพาะเจาะจง บ.เค การ์เดน แอนด์ เฟนซ์ จก. บ.เค การ์เดน แอนด์ เฟนซ์ จก. ราคาต่ าสุด 11 ธ.ค.2562
34 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 3,742.00        3,742.00       เฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสาร 2000 ก๊อปปี้เซ้นเตอร์ศูนย์ถ่ายเอกสาร 2000 ก๊อปปี้เซ้นเตอร์ ราคาต่ าสุด 29 ต.ค.2562
35 เจ้าหนี-้วสัดุก่อสร้าง 13,583.00      13,583.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อินชุมเจริญกิจ หจก.อินชุมเจริญกิจ ราคาต่ าสุด 6 ธ.ค.2562
36 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 500.00           500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเกาะคาโฆษณา ร้านเกาะคาโฆษณา ราคาต่ าสุด 16 ธ.ค.2562
37 เจ้าหนี-้วสัดุอื่น ๆ 1,000.00        1,000.00       เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงศ์  วรรณสาร นายกิตติพงศ์  วรรณสาร ราคาต่ าสุด 16 ธ.ค.2562
38 เจ้าหนี-้วสัดุไฟฟา้ 980.00           980.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ ราคาต่ าสุด 16 ธ.ค.2562
39 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 1,571.00        1,571.00       เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี ราคาต่ าสุด 11 ธ.ค.2562
40 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 8,392.00        8,392.00       เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี ราคาต่ าสุด 2 ธ.ค.2562
41 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 8,766.00        8,766.00       เฉพาะเจาะจง บ.ลักค์คลีนนิ่ง ซัพพลาย จก. บ.ลักค์คลีนนิ่ง ซัพพลาย จก. ราคาต่ าสุด 2 ธ.ค.2562
42 เจ้าหนี-้วสัดุยานพาหนะ 11,800.00      11,800.00     เฉพาะเจาะจง หจก.พ ีเอส ออโต้ไทร์ หจก.พ ีเอส ออโต้ไทร์ ราคาต่ าสุด 16 ธ.ค.2562
43 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 5,375.00        5,375.00       เฉพาะเจาะจง เตียเฮ่งฮง เตียเฮ่งฮง ราคาต่ าสุด 16 ธ.ค.2562
44 เจ้าหนี-้วสัดุคอมพวิเตอร์ 5,520.00        5,520.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ ราคาต่ าสุด 16 ธ.ค.2562
45 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 1,284.00        1,284.00       เฉพาะเจาะจง หจก.วายแอนด์เอ็น ซัพพลาย(1998) หจก.วายแอนด์เอ็น ซัพพลาย(1998) ราคาต่ าสุด 16 ธ.ค.2562
46 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 300.00           300.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ ราคาต่ าสุด 16 ธ.ค.2562
47 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 15,000.00      15,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.โพส เฮลท ์แคร์ จก. บ.โพส เฮลท ์แคร์ จก. ราคาต่ าสุด 16 ธ.ค.2562
48 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 1,583.60        1,583.60       เฉพาะเจาะจง หจก.วายแอนด์เอ็น ซัพพลาย(1998) หจก.วายแอนด์เอ็น ซัพพลาย(1998) ราคาต่ าสุด 16 ธ.ค.2562
49 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 1,052.00        1,052.00       เฉพาะเจาะจง บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก. บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก. ราคาต่ าสุด 6 ธ.ค.2562

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
50 เจ้าหนี-้วสัดุอื่น ๆ 9,520.00        9,520.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอ ท ีพ ีอินเตอร์เมดิคอล จก. บ.เอ ท ีพ ีอินเตอร์เมดิคอล จก. ราคาต่ าสุด 11 ธ.ค.2562

937,603.20   

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์4 รายการ 49,297.68      49297.68 เฉพาะเจาะจง เฟอร์เมอร์ เฟอร์เมอร์ ราคาต่ าสุด 12  ธค. 62
2จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์1 รายการ 16,200.00      16200 เฉพาะเจาะจง เฟอร์เมอร์ เฟอร์เมอร์ ราคาต่ าสุด 12  ธค. 62
3จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์5 รายการ 54,243.52      54243.52 เฉพาะเจาะจง เฟอร์เมอร์ เฟอร์เมอร์ ราคาต่ าสุด 12  ธค. 62
4 จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์3รายการ 20,180.00      20180 เฉพาะเจาะจง แลปมาสเตอร์ แลปมาสเตอร์ ราคาต่ าสุด 13  ธค. 62
5 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 2 รายการ 6,632.40        6,632.40       เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลล าปาง ราคาต่ าสุด 16  ธค. 62
6 จัดจ้างตรวจวเิคราะหป์ระจ าเดือน 560.00           560 เฉพาะเจาะจง ศูนย์แลปธนบรีุ ศูนย์แลปธนบรีุ ราคาต่ าสุด 16  ธค. 62
7 จัดจ้างตรวจวเิคราะหป์ระจ าเดือน 46,900.00      46900 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลเกาะคา โรงพยาบาลเกาะคา ราคาต่ าสุด 16  ธค. 62
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 194,013.60   

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(กลุ่มงานเทคนิคการแพทย)์ โรงพยาบาลแม่ทะ

วนัที.่..........1-31   ธนัวาคม   2562..................................



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ และราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม 4,000.00     4,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.ดีว่า เมดิคอล ซัพพลายจ ากัด บ.ดีว่า เมดิคอล ซัพพลายจ ากัด ราคาต่ าสุด 25 ธันวาคม 63
2 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม 5,130.00     5,130.00    เฉพาะเจาะจง บ.วีอาร์พีเด้นท์ จ ากัด บ.วีอาร์พีเด้นท์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 25 ธันวาคม 63
3 จัดจ้างท าฟันปลอม 3,563.10     3,563.10    เฉพาะเจาะจง บ. เอกซา ซีแลม จ ากัด บ. เอกซา ซีแลม จ ากัด ราคาต่ าสุด 24 ธันวาคม 63

12,693.10   

หน่วยงาน   ทันตกรรม    โรงพยาบาลแม่ทะ
วันที ่  1-31  ธันวาคม  2562



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 5  รายการ 8,099.80        8,099.80 เฉพาะเจาะจง รพ.ล าปาง รพ.ล าปาง ราคาต่ าสุด ๑๑ ธนัวาคม ๒๕๖๒
2 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 12,305.00      12,305.00 คัดเลือก 101 เมดิแคร์ 101 เมดิแคร์ ราคาต่ าสุด ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๒
3 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 10  รายการ 98,774.00      98,774.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๒
4 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 40,446.00      40,446.00 คัดเลือก ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๒
5 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 2,600.00        2,600.00 เฉพาะเจาะจง แอปคาร์ ฟาร์มาแลป แอปคาร์ ฟาร์มาแลป ราคาต่ าสุด ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๒
6 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 21,800.00      21,800.00 คัดเลือก เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) ราคาต่ าสุด ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๒
7 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 5  รายการ 11,480.00      11,480.00 เฉพาะเจาะจง ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๒
8 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 7,000.00        7,000.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) ราคาต่ าสุด ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๒
9 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 5  รายการ 59,310.96      59,310.96 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๒

10 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 20,700.00      20,700.00 คัดเลือก เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) ราคาต่ าสุด ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๒
11 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 6,420.00        6,420.00 เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร์ม (บจก.) โปลิฟาร์ม (บจก.) ราคาต่ าสุด ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๒
12 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 6  รายการ 14,025.00      14,025.00 เฉพาะเจาะจง เอสพเีอส เมดิคอล  (บจก.) เอสพเีอส เมดิคอล  (บจก.) ราคาต่ าสุด ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๒
13 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 6  รายการ 22,800.00      22,800.00 เฉพาะเจาะจง ฟาร์มีน่า (บจก.) ฟาร์มีน่า (บจก.) ราคาต่ าสุด ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๒
14 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 9  รายการ 99,483.70      99,483.70 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๖๒
15 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 4,880.00        4,880.00 เฉพาะเจาะจง พเีอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ (บจก.) พเีอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๖๒
16 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 6  รายการ 28,150.00      28,150.00 เฉพาะเจาะจง พาร์ตาแลบ (บจก.) พาร์ตาแลบ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๖๒
17 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 5,920.00        5,920.00 เฉพาะเจาะจง ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ (บจก.) ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๖๒
18 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 34,561.00      34,561.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๖๒
19 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 5  รายการ 37,133.28      37,133.28 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (บจก.) ดีเคเอสเอช (บจก.) ราคาต่ าสุด ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๖๒
20 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 4,780.00        4,780.00 เฉพาะเจาะจง ธงทองโอสถ (บจก.) ธงทองโอสถ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๖๒
21 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 5,564.00        5,564.00 เฉพาะเจาะจง บ.ีเอ็ล.เอช.เทรดด้ิง (บจก.) บ.ีเอ็ล.เอช.เทรดด้ิง (บจก.) ราคาต่ าสุด ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๖๒
22 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 12,000.00      12,000.00 เฉพาะเจาะจง ไบโอวาลิส (บจก.) ไบโอวาลิส (บจก.) ราคาต่ าสุด ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๖๒

(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลแม่ทะ
วนัที.่................1-31 ธนัวาคม 2562..................................

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
23 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 8  รายการ 26,550.00      26,550.00 เฉพาะเจาะจง เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี  (บจก.) เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี  (บจก.) ราคาต่ าสุด ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๖๒
24 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 7,700.00        7,700.00 เฉพาะเจาะจง ยูโทเปี้ยน (บจก.) ยูโทเปี้ยน (บจก.) ราคาต่ าสุด ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๖๒
25 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4  รายการ 20,628.00      20,628.00 เฉพาะเจาะจง พรอส ฟาร์มา (บจก.) พรอส ฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๖๒
26 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 6  รายการ 17,120.00      17,120.00 เฉพาะเจาะจง สยามฟาร์มาซูติคอล   (บจก.) สยามฟาร์มาซูติคอล   (บจก.) ราคาต่ าสุด ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๖๒
27 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 19,260.00      19,260.00 คัดเลือก ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล (บจก.) ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล (บจก.) ราคาต่ าสุด ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๖๒
28 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 3,130.40        3,130.40 เฉพาะเจาะจง ภญิโญฟาร์มาซี (หจก.) ภญิโญฟาร์มาซี (หจก.) ราคาต่ าสุด ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๖๒
29 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 17  รายการ 62,975.10      62,975.10 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๒
30 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 3,600.00        3,600.00 เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัชกรรม (บจก.มหาชน) ชุมชนเภสัชกรรม (บจก.มหาชน) ราคาต่ าสุด ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๒
31 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 2,280.00        2,280.00 เฉพาะเจาะจง โมเดิร์น ฟาร์มา (บจก.) โมเดิร์น ฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๒
32 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 8,250.00        8,250.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๒
33 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 12,583.20      12,583.20 เฉพาะเจาะจง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ (บจก.) ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๒
34 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 8,260.00        8,260.00 เฉพาะเจาะจง ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1979) (บจก.) ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1979) (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๒
35 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 11,288.50      11,288.50 เฉพาะเจาะจง บ.ีเอ็ล.เอช.เทรดด้ิง (บจก.) บ.ีเอ็ล.เอช.เทรดด้ิง (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๒
36 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 2,900.00        2,900.00 เฉพาะเจาะจง แสงไทยเมดิคอล (บจก.) แสงไทยเมดิคอล (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๒
37 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 6,903.00        6,903.00 เฉพาะเจาะจง พรีเมด ฟาร์มา (หสม.) พรีเมด ฟาร์มา (หสม.) ราคาต่ าสุด ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๒
38 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 3,100.00        3,100.00 เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาแลนด์ (1982) (บจก.) ฟาร์มาแลนด์ (1982) (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๒
39 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 6,464.00        6,464.00 เฉพาะเจาะจง เมดดิไฟวฟ์าร์ม่า (บจก.) เมดดิไฟวฟ์าร์ม่า (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๒
40 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 4,650.00        4,650.00 เฉพาะเจาะจง ยูเมด้า (บจก.) ยูเมด้า (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๒
41 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 8,742.00        8,742.00 เฉพาะเจาะจง เมดไลน์ (บจก.) เมดไลน์ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๒
42 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 6,120.00        6,120.00 เฉพาะเจาะจง โมเดิร์นเมนู (บจก.) โมเดิร์นเมนู (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๒
43 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 8,700.00        8,700.00 เฉพาะเจาะจง ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ (บจก.) ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๒
44 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 7,568.11        7,568.11 เฉพาะเจาะจง สหแพทย์เภสัช (บจก.) สหแพทย์เภสัช (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๒
45 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 4,112.40        4,112.40 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด ๒๓ ธนัวาคม ๒๕๖๒

มูลค่ารวม 821,117.45 



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 9,450.00        9,450.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จ ากัด บริษทั ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จ ากัด ราคาต่ าสุด 27 ธ.ค.2562
2 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 8,146.00        8,146.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากัด ราคาต่ าสุด 3 ม.ค.2563
3 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 18,660.80      18,660.80     เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัดบริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด 3 ม.ค.2563
4 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 26,722.51      26,722.51     เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุด 3 ม.ค.2563
5 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 10,770.00      10,770.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัดบริษทั บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด ราคาต่ าสุด 3 ม.ค.2563
6 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 40,955.00      40,955.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็บ หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็บ ราคาต่ าสุด 3 ม.ค.2563
7 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 15,950.00      15,950.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด ราคาต่ าสุด 3 ม.ค.2563
8 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 2,000.00        2,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุด 6 ม.ค.2563
9 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 3,968.00        3,968.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ดี เอช ซี เทรดด้ิง หจก.ดี เอช ซี เทรดด้ิง ราคาต่ าสุด 6 ม.ค.2563

10 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 3,100.00        3,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด ราคาต่ าสุด 6 ม.ค.2563
11 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 2,338.21        2,338.21       เฉพาะเจาะจง บริษทั เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด บริษทั เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 6 ม.ค.2563
12 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 2,000.00        2,000.00       เฉพาะเจาะจงบริษทั เอ็ม.บ.ีดี.เซอร์จิคอล ซัพพลาย จ ากดับริษทั เอ็ม.บ.ีดี.เซอร์จิคอล ซัพพลาย จ ากดัราคาต่ าสุด 6 ม.ค.2563
13 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 7,600.00        7,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เซนต์เมด จ ากัด บริษทั เซนต์เมด จ ากัด ราคาต่ าสุด 10 ม.ค.2563
14 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 13,260.00      13,260.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด ราคาต่ าสุด 10 ม.ค.2563
15 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 6,848.00        6,848.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัดบริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด 10 ม.ค.2563
16 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 8,400.00        8,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โซวคิ จ ากัด บริษทั โซวคิ จ ากัด ราคาต่ าสุด 17 ม.ค.2563
17 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 12,000.00      12,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เซนต์เมด จ ากัด บริษทั เซนต์เมด จ ากัด ราคาต่ าสุด 17 ม.ค.2563

192,168.52   

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(ชื่อหน่วยงาน) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแม่ทะ

วันที.่....1-31 มกราคม 2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 เจ้าหนี-้ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 7,490.00        7,490.00       เฉพาะเจาะจง หจก.น  าล้อมเคหะภณัฑ์ หจก.น้ าล้อมเคหะภณัฑ์ ราคาต่ าสุด 11 ธ.ค.2562
2 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 55,650.08      55,650.08     เฉพาะเจาะจง หจก.เจอีพ ีซัพพลาย หจก.เจอีพ ีซัพพลาย ราคาต่ าสุด 2 ก.ย.2562
3 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 19,944.00      19,944.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.วไิลพร  กาค า น.ส.วไิลพร  กาค า ราคาต่ าสุด 11 ธ.ค.2562
4 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 15,000.00      15,000.00     เฉพาะเจาะจง นางประทมุ  ลักลอ นางประทมุ  ลักลอ ราคาต่ าสุด 11 พ.ย.2562
5 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 77,824.50      77,824.50     เฉพาะเจาะจง นายเสน่ห ์ พะยอม นายเสน่ห ์ พะยอม ราคาต่ าสุด 27 พ.ย.2562
6 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 12,305.00      12,305.00     เฉพาะเจาะจง หจก.วานแอนด์เอ็น ซัพพลาย หจก.วานแอนด์เอ็น ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 11 พ.ย.2562
7 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 4,815.00        4,815.00       เฉพาะเจาะจง บ.ริโก(้ประเทศไทย) จก. บ.ริโก(้ประเทศไทย) จก. ราคาต่ าสุด 27 พ.ย.2562
8 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 2,400.00        2,400.00       เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิ  เครือฟู นายศักด์ิ  เครือฟู ราคาต่ าสุด 27 พ.ย.2562
9 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 14,500.00      14,500.00     เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิ  เครือฟู นายศักด์ิ  เครือฟู ราคาต่ าสุด 16 ธ.ค.2562

10 เจ้าหนี-้ครุภรัฑ์การแพทย์ 264,000.00   264,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.สตาร์ทอัพ ซัพพลาย จก. บ.สตาร์ทอัพ ซัพพลาย จก. ราคาต่ าสุด 28 ต.ค.2562
11 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 45,300.00      45,300.00     เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิ  เครือฟู นายศักด์ิ  เครือฟู ราคาต่ าสุด 16 ธ.ค.2562
12 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 3,630.00        3,630.00       เฉพาะเจาะจง พ.พาณิชย์ พ.พาณิชย์ ราคาต่ าสุด 27 พ.ย.2562
13 เจ้าหนี-้วสัดุเชื้อเพลิง 27,550.70      27,550.70     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จก. สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จก. ราคาต่ าสุด 29 พ.ย.2562
14 เจ้าหนี-้วสัดุก่อสร้าง 27,125.00      27,125.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อินชุมเจริญกิจ หจก.อินชุมเจริญกิจ ราคาต่ าสุด 29 พ.ย.2562
15 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 14,617.00      14,617.00     เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี ราคาต่ าสุด 3 ม.ค.2563
16 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 89,500.00      89,500.00     เฉพาะเจาะจง สุพสัชะณี  กิ่งแม่กีย สุพสัชะณี  กิ่งแม่กีย ราคาต่ าสุด 18 พ.ย.2562
17 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 8,000.00        8,000.00       เฉพาะเจาะจง นายเจริญ  เครือปนิตา นายเจริญ  เครือปนิตา ราคาต่ าสุด 9 ม.ค.2563
18 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 124,930.00   124,930.00   เฉพาะเจาะจง อู่ขวญัพฒัน์กลการ อู่ขวญัพฒัน์กลการ ราคาต่ าสุด 16 ธ.ค.2562
19 เจ้าหนี-้วสัดุคอมพวิเตอร์ 8,300.00        8,300.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ ราคาต่ าสุด 2 ม.ค.2563
20 เจ้าหนี-้ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 23,000.00      23,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ ราคาต่ าสุด 6 ม.ค.2563
21 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 30,250.00      30,250.00     เฉพาะเจาะจง ดิษพล  กิ่งแม่กืย ดิษพล  กิ่งแม่กืย ราคาต่ าสุด 9 ม.ค.2563
22 เจ้าหนี-้ค่าสาธารณูปโภค 7,910.00        7,910.00       เฉพาะเจาะจง บ.กสท โทรคมนาคม จก. บ.กสท โทรคมนาคม จก. ราคาต่ าสุด 27 พ.ย.2562
23 เจ้าหนี-้วสัดุไฟฟา้ 3,000.00        3,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไดรว ์เด็นทลั อินคอร์ปอเรชั่น จก. บ.ไดรว ์เด็นทลั อินคอร์ปอเรชั่น จก. ราคาต่ าสุด 18 พ.ย.2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(ชื่อหน่วยงาน) กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลแม่ทะ

วันที.่....1-31 มกราคม 2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
24 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 3,273.00        3,273.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ซี ไทรวสัดุ จก. บ.ซีอาร์ซี ไทรวสัดุ จก. ราคาต่ าสุด 8 ม.ค.2562
25 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 15,326.00      15,326.00     เฉพาะเจาะจง บ.ลักค์คลีนนิ่ง ซัพพลาย จก. บ.ลักค์คลีนนิ่ง ซัพพลาย จก. ราคาต่ าสุด 2 ม.ค.2563
26 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 5,930.00        5,930.00       เฉพาะเจาะจง เตียเฮ่งฮง เตียเฮ่งฮง ราคาต่ าสุด 2 ม.ค.2563
27 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาก่อสร้าง 833,000.00   833,000.00   เฉพาะเจาะจงหจก.แฮปปี้โฮม ดีไซน์ แดนด์ คอนสตรัคชั่นหจก.แฮปปี้โฮม ดีไซน์ แดนด์ คอนสตรัคชั่นราคาต่ าสุด 2 ส.ค.2562
28 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 2,000.00        2,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.พชิชานันท ์2557 หจก.พชิชานันท ์2557 ราคาต่ าสุด 6 ธ.ค.2562
29 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 5,112.00        5,112.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ ราคาต่ าสุด 8 ม.ค.2562
30 เจ้าหนี-้วสัดุไฟฟา้ 3,540.00        3,540.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ทอีป พ ีซี คอมพวิเตอร์ หจก.ทอีป พ ีซี คอมพวิเตอร์ ราคาต่ าสุด 8 ม.ค.2562
31 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 74,000.00      74,000.00     เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิ  เครือฟู นายศักด์ิ  เครือฟู ราคาต่ าสุด 18 ธ.ค.2562
32 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 38,000.00      38,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา จก. บ.ดีซีเอช ออริกา จก. ราคาต่ าสุด 28 พ.ย.2562
33 เจ้าหนี-้วสัดุก่อสร้าง 48,414.00      48,414.00     เฉพาะเจาะจง หจก.กมลคอนกรีต หจก.กมลคอนกรีต ราคาต่ าสุด 6 ม.ค.2563
34 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 600.00           600.00          เฉพาะเจาะจง นายสุทศัน์  สุปนิะ นายสุทศัน์  สุปนิะ ราคาต่ าสุด 6 ม.ค.2563
35 เจ้าหนี-้วสัดุคอมพวิเตอร์ 2,990.00        2,990.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ทอีป พ ีซี คอมพวิเตอร์ หจก.ทอีป พ ีซี คอมพวิเตอร์ ราคาต่ าสุด 6 ม.ค.2563
36 เจ้าหนี-้วสัดุอื่น ๆ 2,400.00        2,400.00       เฉพาะเจาะจง นางกาญจนา  เหล่าไชย นางกาญจนา  เหล่าไชย ราคาต่ าสุด 6 ม.ค.2563
37 เจ้าหนี-้วสัดุอื่น ๆ 750.00           750.00          เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงศ์  วรรณสาร นายกิตติพงศ์  วรรณสาร ราคาต่ าสุด 8 ม.ค.2562
38 เจ้าหนี-้วสัดุอื่น ๆ 1,060.00        1,060.00       เฉพาะเจาะจง ยุพนิกล้วยไม้ ยุพนิกล้วยไม้ ราคาต่ าสุด 8 ม.ค.2562
39 เจ้าหนี-้วสัดุก่อสร้าง 20,544.00      20,544.00     เฉพาะเจาะจง เฮ่งฮงไถ่วสัดุก่อสร้าง เฮ่งฮงไถ่วสัดุก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 8 ม.ค.2562
40 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 10,500.00      10,500.00     เฉพาะเจาะจง ศูนย์สาธติการตลาดบา้นหลวง ศูนย์สาธติการตลาดบา้นหลวง ราคาต่ าสุด 8 ม.ค.2562

1,954,480.28    

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์5 รายการ 84503.24 84503.24 เฉพาะเจาะจง เฟอร์เมอร์ เฟอร์เมอร์ ราคาต่ าสุด 24  มค. 63
2จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์1 รายการ 14400 14400 เฉพาะเจาะจง แอดวานซ์ไดแอคนอสติค แอดวานซ์ไดแอคนอสติค ราคาต่ าสุด 24  มค. 63
3จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์1 รายการ 6220 6220 เฉพาะเจาะจง เอ็มพเีมดกรุ๊ป เอ็มพเีมดกรุ๊ป ราคาต่ าสุด 23  มค. 63
4จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์1 รายการ 36690 36690 เฉพาะเจาะจง เอ็กซ์แลป จ ากัด เอ็กซ์แลป จ ากัด ราคาต่ าสุด 22  มค. 63
5จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์2 รายการ 67127.82 67127.82 เฉพาะเจาะจง เฟอร์เมอร์ เฟอร์เมอร์ ราคาต่ าสุด 22  มค. 63
6จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์1 รายการ 36690 36690 เฉพาะเจาะจง โฟสต์เฮลแคร์ โฟสต์เฮลแคร์ ราคาต่ าสุด 22  มค. 63
7จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์1 รายการ 12000 12000 เฉพาะเจาะจง ดี.เค.เอส.เอช ดี.เค.เอส.เอช ราคาต่ าสุด 8  มค. 63
8จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์3 รายการ 230 230 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ราคาต่ าสุด 11  ธ.ค. 62
9 จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์3รายการ 7570 7570 เฉพาะเจาะจง แลปมาสเตอร์ แลปมาสเตอร์ ราคาต่ าสุด 24  มค. 63

10 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 2 รายการ 2,872.80        2,872.80       เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลล าปาง ราคาต่ าสุด 6  มค. 63
11 จัดจ้างตรวจวเิคราะหป์ระจ าเดือน 600 600 เฉพาะเจาะจง บ.พ.ีช.ีที บ.พ.ีช.ีที ราคาต่ าสุด 20  ธ.ค. 62
12 ค่าบริการโลหติประจ าเดือน 9500 9500 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ราคาต่ าสุด 11  ธ.ค. 62
13 จัดจ้างตรวจวเิคราะหป์ระจ าเดือน 5280 5280 เฉพาะเจาะจง บ.พ.ีช.ีที บ.พ.ีช.ีที ราคาต่ าสุด 10  ธ.ค. 62
14 ค่าบริการโลหติประจ าเดือน 6500 6500 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ราคาต่ าสุด 9  มค. 63
15 จัดจ้างตรวจวเิคราะหป์ระจ าเดือน 1880 1880 เฉพาะเจาะจง ศูนย์แลปธนบรีุ ศูนย์แลปธนบรีุ ราคาต่ าสุด 10  มค. 63
16 จัดจ้างตรวจวเิคราะหป์ระจ าเดือน 46675 46675 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลล าปาง ราคาต่ าสุด 6  มค. 63
17 จัดจ้างตรวจวเิคราะหป์ระจ าเดือน 31990 31990 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลเกาะคา โรงพยาบาลเกาะคา ราคาต่ าสุด 15  มค. 63
18
19
20
21
22 370,728.86   

(กลุ่มงานเทคนิคการแพทย)์ โรงพยาบาลแม่ทะ
วนัที.่..........1-3   มกราคม   2563..................................

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ และราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม 13,000.00   13,000.00  เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชันจ ากัด บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชันจ ากัด ราคาต่ าสุด 20 ม.ค 63
2 จัดจ้างท าฟันปลอม 3,010.00     3,010.00    เฉพาะเจาะจง บ.ดีว่า เมดิคอลซัพพลายจ ากัด บ.ดีว่า เมดิคอลซัพพลายจ ากัด ราคาต่ าสุด 22  ม.ค 63
3 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม 26,385.00   26,385.00  เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซาซีแลม จ ากัด บ.เอ็กซาซีแลม จ ากัด ราคาต่ าสุด 27 ม.ค 63

42,395.00   

หน่วยงาน   ทันตกรรม    โรงพยาบาลแม่ทะ
วันที ่  1-31 มกราคม  2563



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 8  รายการ 36,300.00      36,300.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด ๘ มกราคม ๒๕๖๓
2 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 6  รายการ 9,413.24        9,413.24 เฉพาะเจาะจง รพ.ล าปาง รพ.ล าปาง ราคาต่ าสุด ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓
3 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 1,870.36        1,870.36 เฉพาะเจาะจง รพ.ล าปาง รพ.ล าปาง ราคาต่ าสุด ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓
4 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 5,228.00        5,228.00 เฉพาะเจาะจง พรีเมด ฟาร์มา (หสม.) พรีเมด ฟาร์มา (หสม.) ราคาต่ าสุด ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓
5 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 10,440.00      10,440.00 เฉพาะเจาะจง ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓
6 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 3,170.00        3,170.00 เฉพาะเจาะจง ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรีส์ (1969) (บจก.) ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรีส์ (1969) (บจก.) ราคาต่ าสุด ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓
7 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 22,684.00      22,684.00 เฉพาะเจาะจง สยามฟาร์มาซูติคอล   (บจก.) สยามฟาร์มาซูติคอล   (บจก.) ราคาต่ าสุด ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓
8 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4  รายการ 22,685.00      22,685.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓
9 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 23,630.00      23,630.00 เฉพาะเจาะจง วานิชภณัฑ์ วานิชภณัฑ์ ราคาต่ าสุด ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓

10 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 10  รายการ 96,933.50      96,933.50 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓
11 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 18,457.50      18,457.50 คัดเลือก 101 เมดิแคร์ 101 เมดิแคร์ ราคาต่ าสุด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓
12 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 38,520.00      38,520.00 คัดเลือก ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล (บจก.) ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓
13 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 17,440.00      17,440.00 คัดเลือก เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓
14 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 20,700.00      20,700.00 คัดเลือก เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓
15 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 12,300.00      12,300.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓
16 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 6,500.00        6,500.00 เฉพาะเจาะจง อย. อย. ราคาต่ าสุด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓
17 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 6  รายการ 6,900.00        6,900.00 เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาแลนด์ (1982) (บจก.) ฟาร์มาแลนด์ (1982) (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓
18 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 6,650.00        6,650.00 เฉพาะเจาะจง ท.ีแมน ฟาร์มา (บจก.) ท.ีแมน ฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓
19 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 5  รายการ 22,150.00      22,150.00 เฉพาะเจาะจง ฟาร์มีน่า (บจก.) ฟาร์มีน่า (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓
20 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 13,556.90      13,556.90 เฉพาะเจาะจง สหแพทย์เภสัช (บจก.) สหแพทย์เภสัช (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓
21 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 9,775.00        9,775.00 เฉพาะเจาะจง ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ (บจก.) ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓
22 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 2,550.00        2,550.00 เฉพาะเจาะจง แก้วมังกรเภสัช จ ากัด (บจก.) แก้วมังกรเภสัช จ ากัด (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓

วนัที.่................1-31 มกราคม 2563..................................

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลแม่ทะ



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
23 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 8  รายการ 93,587.80      93,587.80 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓
24 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 40,446.00      40,446.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓
25 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 27,793.25      27,793.25 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (บจก.) ดีเคเอสเอช (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓
26 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 3,954.72        3,954.72 เฉพาะเจาะจง เกร๊ทเตอร์มายบาซิน (บจก.) เกร๊ทเตอร์มายบาซิน (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓
27 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 6,950.00        6,950.00 เฉพาะเจาะจง คอนดรักส์ (บจก.) คอนดรักส์ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓
28 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 10,500.00      10,500.00 คัดเลือก เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓
29 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4  รายการ 12,334.00      12,334.00 เฉพาะเจาะจง ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ (บจก.) ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓
30 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 15,729.00      15,729.00 เฉพาะเจาะจง บ.ีเอ็ล.เอช.เทรดด้ิง (บจก.) บ.ีเอ็ล.เอช.เทรดด้ิง (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓
31 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4  รายการ 20,250.00      20,250.00 เฉพาะเจาะจง พรอส ฟาร์มา (บจก.) พรอส ฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓
32 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 4,314.00        4,314.00 เฉพาะเจาะจง พรีเมด ฟาร์มา (หสม.) พรีเมด ฟาร์มา (หสม.) ราคาต่ าสุด ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓
33 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 3,900.00        3,900.00 เฉพาะเจาะจง เมดดิไฟวฟ์าร์ม่า (บจก.) เมดดิไฟวฟ์าร์ม่า (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓
34 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 5,420.00        5,420.00 เฉพาะเจาะจง โมเดิร์นเมนู (บจก.) โมเดิร์นเมนู (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓
35 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 6,800.00        6,800.00 เฉพาะเจาะจง ยูโทเปี้ยน (บจก.) ยูโทเปี้ยน (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓
36 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 2,400.00        2,400.00 เฉพาะเจาะจง ธงทองโอสถ (บจก.) ธงทองโอสถ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓
37 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 6  รายการ 19,725.00      19,725.00 เฉพาะเจาะจง เอสพเีอส เมดิคอล  (บจก.) เอสพเีอส เมดิคอล  (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓
38 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 12  รายการ 67,514.90      67,514.90 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓
39 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 5  รายการ 54,569.52      54,569.52 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓
40 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 15,878.80      15,878.80 เฉพาะเจาะจง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ (บจก.) ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓
41 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 5,700.00        5,700.00 เฉพาะเจาะจง ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1979) (บจก.) ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1979) (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓
42 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 6,099.00        6,099.00 เฉพาะเจาะจง บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว (บจก.) บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓
43 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 6,650.00        6,650.00 เฉพาะเจาะจง เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี  (บจก.) เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี  (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓
44 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 5,400.00        5,400.00 เฉพาะเจาะจง ไบโอวาลิส (บจก.) ไบโอวาลิส (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓
45 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 4,050.00        4,050.00 เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร์ม (บจก.) โปลิฟาร์ม (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓
46 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4  รายการ 21,400.00      21,400.00 เฉพาะเจาะจง พาร์ตาแลบ (บจก.) พาร์ตาแลบ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓
47 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 4,840.00        4,840.00 เฉพาะเจาะจง พเีอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ (บจก.) พเีอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓
48 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 5,550.00        5,550.00 เฉพาะเจาะจง เมดไลน์ (บจก.) เมดไลน์ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
49 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 3,800.00        3,800.00 เฉพาะเจาะจง โมเดิร์น ฟาร์มา (บจก.) โมเดิร์น ฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓
50 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 3,241.03        3,241.03 เฉพาะเจาะจง สยามฟาร์มาซูติคอล   (บจก.) สยามฟาร์มาซูติคอล   (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓
51 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 2,610.00        2,610.00 เฉพาะเจาะจง แสงไทยเมดิคอล (บจก.) แสงไทยเมดิคอล (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓
52 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 3,100.00        3,100.00 เฉพาะเจาะจง เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) (บจก.) เอ.เอน็.บี ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓
53 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 1,704.51        1,704.51 เฉพาะเจาะจง สหแพทย์เภสัช (บจก.) สหแพทย์เภสัช (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓
54 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 5  รายการ 11,549.56      11,549.56 เฉพาะเจาะจง รพ.ล าปาง รพ.ล าปาง ราคาต่ าสุด ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓
55 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 2,427.40        2,427.40 เฉพาะเจาะจง รพ.เกาะคา รพ.เกาะคา ราคาต่ าสุด ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓

มูลค่ารวม 908,041.99 



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 13,590.00      13,590.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จ ากัด บริษทั ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จ ากัด ราคาต่ าสุด 31 ม.ค.2563
2 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 11,335.00      11,335.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากดั บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั ราคาต่ าสุด 5 ก.พ.2563
3 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 10,950.00      10,950.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด ราคาต่ าสุด 5 ก.พ.2563
4 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 10,695.00      10,695.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป ราคาต่ าสุด 5 ก.พ.2563
5 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 17,098.60      17,098.60     เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัดบริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด 5 ก.พ.2563
6 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 3,873.40        3,873.40       เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต่ าสุด 3 ก.พ.2563
7 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 2,800.00        2,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เซนด์เมด จ ากัด บริษทั เซนด์เมด จ ากัด ราคาต่ าสุด 3 ก.พ.2563
8 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 1,096.75        1,096.75       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุด 5 ก.พ.2563
9 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 2,600.00        2,600.00       เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป ราคาต่ าสุด 5 ก.พ.2563

10 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 1,650.00        1,650.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอม เบส พลัส จ ากัด บริษทั แอม เบส พลัส จ ากัด ราคาต่ าสุด 5 ก.พ.2563
11 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 11,930.50      11,930.50     เฉพาะเจาะจง บริษทั เซนด์เมด จ ากัด บริษทั เซนด์เมด จ ากัด ราคาต่ าสุด 6 ก.พ.2563
12 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 20,240.00      20,240.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอลิสต์ ซัพพลาย จ ากัด บริษทั เอลิสต์ ซัพพลาย จ ากัด ราคาต่ าสุด 6 ก.พ.2563
13 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 4,280.00        4,280.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต่ าสุด 5 ก.พ.2563
14 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 20,856.00      20,856.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป ราคาต่ าสุด 7 ก.พ.2563
15 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 7,800.00        7,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด ราคาต่ าสุด 7 ก.พ.2563
16 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 11,641.79      11,641.79     เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุด 7 ก.พ.2563
17 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 6,848.00        6,848.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัดบริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด 7 ก.พ.2563
18 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 3,750.00        3,750.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด 11 ก.พ.2563
19 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 1,120.00        1,120.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เบสทก์รุ๊ป(1999) จ ากัด บริษทั เบสทก์รุ๊ป(1999) จ ากัด ราคาต่ าสุด 12 ก.พ.2563
20 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 1,000.00        1,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ธรีะเวชภณัฑ์ จ ากัด บริษทั ธรีะเวชภณัฑ์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 14 ก.พ.2563

165,155.04   

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(ชื่อหน่วยงาน) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแม่ทะ

วันที.่....1-29 กุมภาพันธ์ 2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 150.00           150.00          เฉพาะเจาะจง เฟริสทป์ริ นท์ เฟริสทป์ร้ินท์ ราคาต่ าสุด 13 ม.ค.2563
2 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 1,712.00        1,712.00       เฉพาะเจาะจง หจก.วายแอนด์เอ็น ซัพพลาย หจก.วายแอนด์เอ็น ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 10 ม.ค.2563
3 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 253,000.00   253,000.00   เฉพาะเจาะจง นายดิษพล  กิ่งแม่กืย นายดิษพล  กิ่งแม่กืย ราคาต่ าสุด 16 ธ.ค.2562
4 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 52,000.00      52,000.00     เฉพาะเจาะจง นายดิษพล  กิ่งแม่กืย นายดิษพล  กิ่งแม่กืย ราคาต่ าสุด 16 ธ.ค.2562
5 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 18,400.00      18,400.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.รัชนี  วงศ์คม น.ส.รัชนี  วงศ์คม ราคาต่ าสุด 13 ม.ค.2563
6 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 3,945.00        3,945.00       เฉพาะเจาะจง พ.พาณิชย์ พ.พาณิชย์ ราคาต่ าสุด 25 ธ.ค.2562
7 เจ้าหนี-้วสัดุเชื้อเพลิง 29,209.30      29,209.30     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จก. สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จก. ราคาต่ าสุด 25 ธ.ค.2562
8 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 8,800.00        8,800.00       เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิ  เครือฟู นายศักด์ิ  เครือฟู ราคาต่ าสุด 13 ม.ค.2563
9 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 6,300.00        6,300.00       เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิ  เครือฟู นายศักด์ิ  เครือฟู ราคาต่ าสุด 15 ม.ค.2563

10 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 498,000.00   498,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.สินทวเีคหะกิจ หจก.สินทวเีคหะกิจ ราคาต่ าสุด 9 ม.ค.2563
11 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 1,284.00        1,284.00       เฉพาะเจาะจง หจก.วายแอนด์เอ็น ซัพพลาย หจก.วายแอนด์เอ็น ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 10 ม.ค.2563
12 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 2,889.00        2,889.00       เฉพาะเจาะจง หจก.วายแอนด์เอ็น ซัพพลาย หจก.วายแอนด์เอ็น ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 13 ม.ค.2563
13 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 300.00           300.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ ราคาต่ าสุด 13 ม.ค.2563
14 เจ้าหนี-้ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ 24,224.80      24,224.80     เฉพาะเจาะจง เอ ไอ-ไพศาล ล าปาง เอ ไอ-ไพศาล ล าปาง ราคาต่ าสุด 20 ม.ค.2563
15 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 55,650.08      55,650.08     เฉพาะเจาะจง หจก.เจอีพ ีแอนด์ ซัพพลาย หจก.เจอีพ ีแอนด์ ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 27 ธ.ค.2562
16 เจ้าหนี-้ค่าสาธารณูปโภค 7,910.00        7,910.00       เฉพาะเจาะจง บ.กสท โทรคมนาคม จก. บ.กสท โทรคมนาคม จก. ราคาต่ าสุด 25 ธ.ค.2562
17 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 8,940.00        8,940.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ ราคาต่ าสุด 25 ธ.ค.2562
18 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 2,400.00        2,400.00       เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิ  เครือฟู นายศักด์ิ  เครือฟู ราคาต่ าสุด 25 ธ.ค.2562
19 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาก่อสร้าง 385,000.00   385,000.00   เฉพาะเจาะจง นายมานพ  เปยีงใจ นายมานพ  เปยีงใจ ราคาต่ าสุด 5 ส.ค.2563
20 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 30,000.00      30,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอ.ท.ีพ ีอินเตอร์เมดิคอล บ.เอ.ท.ีพ ีอินเตอร์เมดิคอล ราคาต่ าสุด 20 ม.ค.2563
21 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 27,000.00      27,000.00     เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ราคาต่ าสุด 20 ม.ค.2563
22 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 54,000.00      54,000.00     เฉพาะเจาะจง นายเจริญ  เครือปนิตา นายเจริญ  เครือปนิตา ราคาต่ าสุด 20 ม.ค.2563
23 เจ้าหนี-้ครุภณัฑ์ส านักงาน 103,500.00   103,500.00   เฉพาะเจาะจง พรเจริญเฟอร์นิเจอร์ พรเจริญเฟอร์นิเจอร์ ราคาต่ าสุด 6 ม.ค.2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(ชื่อหน่วยงาน) กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลแม่ทะ

วันที.่....1-29 กุมภาพันธ์ 2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
24 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 30,000.00      30,000.00     เฉพาะเจาะจง นายอาทติย์  เร่งประพนัธ์ นายอาทติย์  เร่งประพนัธ์ ราคาต่ าสุด 20 ม.ค.2563
25 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 28,300.00      28,300.00     เฉพาะเจาะจง นายเสน่ห ์ พะยอม นายเสน่ห ์ พะยอม ราคาต่ าสุด 20 ม.ค.2563
26 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 5,029.00        5,029.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีวเิศษ 99 หจก.ศรีวเิศษ 99 ราคาต่ าสุด 14 ธ.ค.2562
27 เจ้าหนี-้วสัดุก่อสร้าง 35,965.38      35,965.38     เฉพาะเจาะจง หจก.อินชุม เจริญกิจ หจก.อินชุม เจริญกิจ ราคาต่ าสุด 25 ธ.ค.2562
28 เจ้าหนี-้ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 13,375.00      13,375.00     เฉพาะเจาะจง หจก.วชิิตพาณิชย์ หจก.วชิิตพาณิชย์ ราคาต่ าสุด 22 ม.ค.2563
29 เจ้าหนี-้ครุภณัฑ์ส านักงาน 27,400.00      27,400.00     เฉพาะเจาะจง หจก.น้ าล้อมเคหะกิจ หจก.น้ าล้อมเคหะกิจ ราคาต่ าสุด 22 ม.ค.2563
30 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 21,600.00      21,600.00     เฉพาะเจาะจง สินเจริญ เซอร์วสิ สินเจริญ เซอร์วสิ ราคาต่ าสุด 25 ธ.ค.2562
31 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 17,080.00      17,080.00     เฉพาะเจาะจง อู่ขวญัพฒัน์กลการ อู่ขวญัพฒัน์กลการ ราคาต่ าสุด 20 ม.ค.2563
32 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 8,752.00        8,752.00       เฉพาะเจาะจง หจก.บญุเลิศเฟอร์นิเจอร์ หจก.บญุเลิศเฟอร์นิเจอร์ ราคาต่ าสุด 3 ก.พ.2563
33 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 25,015.00      25,015.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.วไิลพร  กาค า น.ส.วไิลพร  กาค า ราคาต่ าสุด 29 ม.ค.2563
34 เจ้าหนี-้ครุภณัฑ์ส านักงาน 5,590.00        5,590.00       เฉพาะเจาะจง บ.เปน็คุณ เชียงใหม่ จก บ.เปน็คุณ เชียงใหม่ จก ราคาต่ าสุด 3 ก.พ.2563
35 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 11,784.00      11,784.00     เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ราคาต่ าสุด 3 ก.พ.2563
36 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 1,350.00        1,350.00       เฉพาะเจาะจง จิตวฒันาการพมิพ์ จิตวฒันาการพมิพ์ ราคาต่ าสุด 9 ม.ค.2563
37 เจ้าหนี-้วสัดุคอมพวิเตอร์ 9,400.00        9,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ ราคาต่ าสุด 3 ก.พ.2563
38 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 15,000.00      15,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ดลาเบล ร้านกู๊ดลาเบล ราคาต่ าสุด 3 ก.พ.2563
39 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 6,216.00        6,216.00       เฉพาะเจาะจงหจก.เมดิคอลอีควปิเมนท ์เซลล์แอนด์เซอร์วสิหจก.เมดิคอลอีควปิเมนท ์เซลล์แอนด์เซอร์วสิราคาต่ าสุด 20 ม.ค.2563
40 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 8,130.01        8,130.01       เฉพาะเจาะจง บ.ริโก(้ประเทศไทย) จก. บ.ริโก(้ประเทศไทย) จก. ราคาต่ าสุด 23 ธ.ค.2563
41 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 29,000.00      29,000.00     เฉพาะเจาะจง สินเจริญ เซอร์วสิ สินเจริญ เซอร์วสิ ราคาต่ าสุด 13 ม.ค.2563
42 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 5,060.00        5,060.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบิ๊กฟลาวเวอร์ ร้านบิ๊กฟลาวเวอร์ ราคาต่ าสุด 4 ก.พ.2563
43 เจ้าหนี-้วสัดุอื่น ๆ 185.00           185.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ช้อปเพลิน88 หจก.ช้อปเพลิน88 ราคาต่ าสุด 4 ก.พ.2563
44 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 1,440.45        1,440.45       เฉพาะเจาะจง บ.โฮม โปรดักส์ เซ้นเตอร์ จก. บ.โฮม โปรดักส์ เซ้นเตอร์ จก. ราคาต่ าสุด 4 ก.พ.2563
45 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 2,899.00        2,899.00       เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ราคาต่ าสุด 4 ก.พ.2563
46 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 12,680.00      12,680.00     เฉพาะเจาะจง อู่ขวญัพฒัน์กลการ อู่ขวญัพฒัน์กลการ ราคาต่ าสุด 27 ม.ค.2563
47 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 19,850.00      19,850.00     เฉพาะเจาะจง สุภาพรผ้าม่าน สุภาพรผ้าม่าน ราคาต่ าสุด 5 ก.พ.2563
48 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 940.00           940.00          เฉพาะเจาะจง เฟริสทป์ร้ินท์ เฟริสทป์ร้ินท์ ราคาต่ าสุด 3 ก.พ.2563
49 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 7,416.00        7,416.00       เฉพาะเจาะจง เตียเฮงฮง เตียเฮงฮง ราคาต่ าสุด 3 ก.พ.2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
50 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 9,888.00        9,888.00       เฉพาะเจาะจง บ.ลักค์คลีนนิ่ง ซัพพลาย จก. บ.ลักค์คลีนนิ่ง ซัพพลาย จก. ราคาต่ าสุด 3 ก.พ.2563
51 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 23,654.00      23,654.00     เฉพาะเจาะจง นายเสน่ห ์ พะยอม นายเสน่ห ์ พะยอม ราคาต่ าสุด 27 ม.ค.2563
52 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 212,400.00   212,400.00   เฉพาะเจาะจง นายดิษพล  กิ่งแม่กืย นายดิษพล  กิ่งแม่กืย ราคาต่ าสุด 6 ม.ค.2563
53 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 3,415.00        3,415.00       เฉพาะเจาะจง เตียเฮงฮง เตียเฮงฮง ราคาต่ าสุด 11 ก.พ.2563
54 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 115.00           115.00          เฉพาะเจาะจง กระดุม กระดุม ราคาต่ าสุด 11 ก.พ.2563
55 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 6,000.00        6,000.00       เฉพาะเจาะจง นายเจริญ  เครือปนิตา นายเจริญ  เครือปนิตา ราคาต่ าสุด 4 ก.พ.2563
56 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 20,110.00      20,110.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเกาะคาโฆษณา ร้านเกาะคาโฆษณา ราคาต่ าสุด 5 ก.พ.2563
57 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 14,659.00      14,659.00     เฉพาะเจาะจง หจก.วายแอนด์เอ็น ซัพพลาย หจก.วายแอนด์เอ็น ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 5 ก.พ.2563
58 เจ้าหนี-้วสัดุอื่น ๆ 3,038.00        3,038.00       เฉพาะเจาะจง บ.อลิชเวลมาร์ท จก. บ.อลิชเวลมาร์ท จก. ราคาต่ าสุด 3 ก.พ.2563
59 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 380.00           380.00          เฉพาะเจาะจง ถาวรการค้า ถาวรการค้า ราคาต่ าสุด 12 ก.พ.2563

2,217,730.02    

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์1 รายการ 26500 26500 เฉพาะเจาะจง เฟอร์เมอร์ เฟอร์เมอร์ ราคาต่ าสุด 14  กพ. 63
2จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์1 รายการ 3680 3680 เฉพาะเจาะจง ไอเมด ไอเมด ราคาต่ าสุด 14  กพ. 63
3จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์1 รายการ 3840 3840 เฉพาะเจาะจง วายดี วายดี ราคาต่ าสุด 14  กพ. 63
4จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์1 รายการ 16250 16250 เฉพาะเจาะจง เฟอร์เมอร์ เฟอร์เมอร์ ราคาต่ าสุด 14  กพ. 63
5จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์4 รายการ 58452.2 58452.2 เฉพาะเจาะจง เฟอร์เมอร์ เฟอร์เมอร์ ราคาต่ าสุด 14  กพ. 63
6จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์1 รายการ 36690 36690 เฉพาะเจาะจง เอ็กซ์แลป จ ากัด เอ็กซ์แลป จ ากัด ราคาต่ าสุด 20 กพ. 63
7จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์2 รายการ 7350 7350 เฉพาะเจาะจง เอ็มพเีมดกรุ๊ป เอ็มพเีมดกรุ๊ป ราคาต่ าสุด 20 กพ. 63
8จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์1 รายการ 7000 7000 เฉพาะเจาะจง เอ็กซ์แลป จ ากัด เอ็กซ์แลป จ ากัด ราคาต่ าสุด 21 กพ. 63
9 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 2 รายการ 3,420.00        3,420.00       เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลล าปาง ราคาต่ าสุด 5 กพ. 63

10 จัดจ้างตรวจวเิคราะหป์ระจ าเดือน 4250 4250 เฉพาะเจาะจง บ.พ.ีช.ีที บ.พ.ีช.ีที ราคาต่ าสุด 14  กพ. 63
11 จัดจ้างตรวจวเิคราะหป์ระจ าเดือน 44860 44860 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลล าปาง ราคาต่ าสุด 10  กพ. 63
12 จัดจ้างตรวจวเิคราะหป์ระจ าเดือน 51130 51130 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลเกาะคา โรงพยาบาลเกาะคา ราคาต่ าสุด 17  กพ. 63
13 จัดจ้างตรวจวเิคราะหป์ระจ าเดือน 910 910 เฉพาะเจาะจง ศูนย์แลปธนบรีุ ศูนย์แลปธนบรีุ ราคาต่ าสุด 17  กพ. 63
14 ค่าบริการโลหติประจ าเดือน 10500 10500 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ราคาต่ าสุด 11  กพ. 63
15
16
17
18
19
20
21
22 274,832.20   

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(กลุ่มงานเทคนิคการแพทย)์ โรงพยาบาลแม่ทะ

วนัที.่..........1-29   กุมภาพนั์   2563..................................



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ และราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม 2,387.00     2,387.00    เฉพาะเจาะจง บ. เด็นท-์เมท จ ากัด บ. เด็นท-์เมท จ ากัด ราคาต่ าสุด 17 ก.พ 63
2 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม 26,097.30   26,097.30  เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัดราคาต่ าสุด 17 ก.พ 63
3 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม 8,281.80     8,281.80    เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัดราคาต่ าสุด 17 ก.พ 63
4 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม 4,250.00     4,250.00    เฉพาะเจาะจง บ.ชูมิตร 1967 จ ากัด บ.ชูมิตร 1967 จ ากัด ราคาต่ าสุด 18 ก.พ 63
5 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม 12,900.00   12,900.00  เฉพาะเจาะจง บ.วีอาร์พีเด้นท์ จ ากัด บ.วีอาร์พีเด้นท์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 18 ก.พ 63
6 จัดจ้างท าฟันปลอม 5,315.00     5,315.00    เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซาซีแลม จ ากัด บ.เอ็กซาซีแลม จ ากัด ราคาต่ าสุด 24 ก.พ 63

59,231.10   

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
หน่วยงาน   ทันตกรรม    โรงพยาบาลแม่ทะ

วันที ่  1-28 กุมภาพันธ์  2563



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 9  รายการ 23,629.00      23,629.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด ๗ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓
2 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 6,848.00        6,848.00 เฉพาะเจาะจง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ (บจก.) ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๗ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓
3 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 2,790.00        2,790.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) ราคาต่ าสุด ๗ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓
4 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 20,865.00      20,865.00 คัดเลือก สยามฟาร์มาซูติคอล   (บจก.) สยามฟาร์มาซูติคอล   (บจก.) ราคาต่ าสุด ๗ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓
5 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 9  รายการ 97,223.00      97,223.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด ๒๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓
6 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 12,305.00      12,305.00 คัดเลือก 101 เมดิแคร์ 101 เมดิแคร์ ราคาต่ าสุด ๒๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓
7 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 15,260.00      15,260.00 คัดเลือก เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓
8 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 24,150.00      24,150.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓
9 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 38,520.00      38,520.00 คัดเลือก ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล (บจก.) ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓

10 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4  รายการ 27,766.50      27,766.50 เฉพาะเจาะจง บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว (บจก.) บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓
11 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 8,000.00        8,000.00 เฉพาะเจาะจง ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ (บจก.) ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓
12 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 3,510.00        3,510.00 เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัชกรรม (บจก.มหาชน) ชุมชนเภสัชกรรม (บจก.มหาชน) ราคาต่ าสุด ๒๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓
13 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4  รายการ 28,425.00      28,425.00 เฉพาะเจาะจง พรอส ฟาร์มา (บจก.) พรอส ฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓
14 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 7,500.00        7,500.00 เฉพาะเจาะจง 2เอ็ม (เมด-เมเกอร์) (บจก.) 2เอ็ม (เมด-เมเกอร์) (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓
15 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 7,770.00        7,770.00 เฉพาะเจาะจง ท.ีแมน ฟาร์มา (บจก.) ท.ีแมน ฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓
16 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 12,091.00      12,091.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓
17 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 4,400.00        4,400.00 เฉพาะเจาะจง คอนติเนนเติล-ฟาร์ม  (บจก.) คอนติเนนเติล-ฟาร์ม  (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓
18 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 18,939.00      18,939.00 เฉพาะเจาะจง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ (บจก.) ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓
19 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4  รายการ 16,530.00      16,530.00 เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร์ม (บจก.) โปลิฟาร์ม (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓
20 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 2,400.00        2,400.00 เฉพาะเจาะจง ธงทองโอสถ (บจก.) ธงทองโอสถ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓
21 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 8  รายการ 98,140.80      98,140.80 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด ๒๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓
22 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4  รายการ 22,847.71      22,847.71 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (บจก.) ดีเคเอสเอช (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓

(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลแม่ทะ
วนัที.่................1-29 กุมภาพนัธ ์  2562..................................

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
23 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 39,547.20      39,547.20 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓
24 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 2,550.00        2,550.00 เฉพาะเจาะจง แก้วมังกรเภสัช จ ากัด (บจก.) แก้วมังกรเภสัช จ ากัด (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓
25 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4  รายการ 17,050.00      17,050.00 เฉพาะเจาะจง ฟาร์มีน่า (บจก.) ฟาร์มีน่า (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓
26 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4  รายการ 29,300.00      29,300.00 เฉพาะเจาะจง พาร์ตาแลบ (บจก.) พาร์ตาแลบ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓
27 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 12,400.00      12,400.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓
28 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 2,100.00        2,100.00 เฉพาะเจาะจง ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรีส์ (1969) (บจก.) ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรีส์ (1969) (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓
29 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4  รายการ 18,500.00      18,500.00 เฉพาะเจาะจง เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี  (บจก.) เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี  (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓
30 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 7,842.00        7,842.00 เฉพาะเจาะจง พรีเมด ฟาร์มา (หสม.) พรีเมด ฟาร์มา (หสม.) ราคาต่ าสุด ๒๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓
31 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 4,880.00        4,880.00 เฉพาะเจาะจง ภญิโญฟาร์มาซี (หจก.) ภญิโญฟาร์มาซี (หจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓
32 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 5  รายการ 14,675.00      14,675.00 เฉพาะเจาะจง เอสพเีอส เมดิคอล  (บจก.) เอสพเีอส เมดิคอล  (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓
33 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 14  รายการ 71,363.50      71,363.50 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด ๒๖ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓
34 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4  รายการ 22,427.20      22,427.20 เฉพาะเจาะจง สยามฟาร์มาซูติคอล   (บจก.) สยามฟาร์มาซูติคอล   (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๖ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓
35 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 2,000.00        2,000.00 เฉพาะเจาะจง มาสุ (บจก.) มาสุ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๖ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓
36 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4  รายการ 17,968.90      17,968.90 เฉพาะเจาะจง สหแพทย์เภสัช (บจก.) สหแพทย์เภสัช (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๖ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓
37 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 13,268.00      13,268.00 เฉพาะเจาะจง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ (บจก.) ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๖ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓
38 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 6  รายการ 16,727.00      16,727.00 เฉพาะเจาะจง ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด ๒๖ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓
39 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 7,070.00        7,070.00 เฉพาะเจาะจง จรูญเภสัช (บจก.) จรูญเภสัช (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๖ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓
40 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4  รายการ 28,453.10      28,453.10 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๖ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓
41 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 5,920.00        5,920.00 เฉพาะเจาะจง ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ (บจก.) ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๖ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓
42 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 18,511.00      18,511.00 เฉพาะเจาะจง บ.ีเอ็ล.เอช.เทรดด้ิง (บจก.) บ.ีเอ็ล.เอช.เทรดด้ิง (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๖ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓
43 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 3,640.00        3,640.00 เฉพาะเจาะจง พเีอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ (บจก.) พเีอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๖ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓
44 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 15,634.00      15,634.00 เฉพาะเจาะจง เมดไลน์ (บจก.) เมดไลน์ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๖ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓
45 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 3,870.00        3,870.00 เฉพาะเจาะจง โมเดิร์น ฟาร์มา (บจก.) โมเดิร์น ฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๖ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓
46 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 5,400.00        5,400.00 เฉพาะเจาะจง ไบโอวาลิส (บจก.) ไบโอวาลิส (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๖ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓
47 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 8,250.00        8,250.00 เฉพาะเจาะจง โมเดิร์นเมนู (บจก.) โมเดิร์นเมนู (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๖ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓
48 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 3,500.00        3,500.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๖ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
49 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 20,223.00      20,223.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๖ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓
50 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 3,343.75        3,343.75 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๗ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓
51 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 1,311.00        1,311.00 เฉพาะเจาะจง ยูโทเปี้ยน (บจก.) ยูโทเปี้ยน (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๗ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓

มูลค่ารวม 917,634.66 
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