
แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 45,907.00        45,907.00     เฉพาะเจาะจง นางสุพัสชะณี  กิ่งแม่กืย นางสุพัสชะณี  กิ่งแม่กืย ราคาต่่าสุด 5 ก.พ. 2563
2 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 16,755.00        16,755.00     เฉพาะเจาะจง นายเอนก  ศรีแปงวงศ์ นายเอนก  ศรีแปงวงศ์ ราคาต่่าสุด 5 ก.พ. 2563
3 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 15,000.00        15,000.00     เฉพาะเจาะจง นางประทุม  สักลอ นางประทุม  สักลอ ราคาต่่าสุด 26 ก.พ. 2563
4 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 55,650.08        55,650.08     เฉพาะเจาะจง หจก.เจอีพี แอนด์ ซัพพลาย หจก.เจอีพี แอนด์ ซัพพลาย ราคาต่่าสุด 26 ก.พ. 2563
5 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 38,525.00        38,525.00     เฉพาะเจาะจง ร้านม่านแฟนตาซี ร้านม่านแฟนตาซี ราคาต่่าสุด 2 ม.ค.2563
6 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 6,521.50          6,521.50       เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้(ประเทศไทย) จก. บ.ริโก้(ประเทศไทย) จก. ราคาต่่าสุด 26 ก.พ. 2563
7 เจ้าหนี-้วสัดุส่านักงาน 8,100.00          8,100.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอทีพีอินเตอร์เมดิคอล จก. บ.เอทีพีอินเตอร์เมดิคอล จก. ราคาต่่าสุด 24 ก.พ.2563
8 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 7,568.00          7,568.00       เฉพาะเจาะจง ร้านม่านแฟนตาซี ร้านม่านแฟนตาซี ราคาต่่าสุด 19 ก.พ.2563
9 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 7,910.00          7,910.00       เฉพาะเจาะจง บ.กสท โทรคมนาคม จก. บ.กสท โทรคมนาคม จก. ราคาต่่าสุด 22 ม.ค.2563

10 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 2,400.00          2,400.00       เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิ  เครือฟู นายศักด์ิ  เครือฟู ราคาต่่าสุด 29 ม.ค.2563
11 เจ้าหนี-้วสัดุเชื้อเพลิง 27,980.20        27,980.20     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ ราคาต่่าสุด 29 ม.ค.2563
12 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 7,260.00          7,260.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ส เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส เรืองโรจน์สระบุรี ราคาต่่าสุด 27 ม.ค.2563
13 เจ้าหนี-้วสัดุก่อสร้าง 7,623.75          7,623.75       เฉพาะเจาะจง หจก.อินชุมเจริญกิจ หจก.อินชุมเจริญกิจ ราคาต่่าสุด 27 ม.ค.2563
14 เจ้าหนี-้วสัดุส่านักงาน 5,550.00          5,550.00       เฉพาะเจาะจง พ.พาณิชย์ 2 พ.พาณิชย์ 2 ราคาต่่าสุด 27 ม.ค.2563
15 เจ้าหนี-้วสัดุคอมพิวเตอร์ 3,080.00          3,080.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร์ หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร์ ราคาต่่าสุด 26 ก.พ. 2563
16 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 42,108.00        42,108.00     เฉพาะเจาะจง ร้านม่านแฟนตาซี ร้านม่านแฟนตาซี ราคาต่่าสุด 19 ก.พ.2563
17 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 1,920.00          1,920.00       เฉพาะเจาะจง ธนชลการช่าง ธนชลการช่าง ราคาต่่าสุด 21 ก.พ.2563
18 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 475.00             475.00          เฉพาะเจาะจง บ.ช.เภสัช จก. บ.ช.เภสัช จก. ราคาต่่าสุด 26 ก.พ. 2563
19 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 48,800.00        48,800.00     เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิ  เครือฟู นายศักด์ิ  เครือฟู ราคาต่่าสุด 26 ก.พ. 2563
20 เจ้าหนี-้วสัดุอื่น ๆ 4,290.56          4,290.56       เฉพาะเจาะจง ไทยวอเตอร์ ไทยวอเตอร์ ราคาต่่าสุด 3 ก.พ.2563
21 เจ้าหนี-้วสัดุอื่น ๆ 2,611.00          2,611.00       เฉพาะเจาะจง ไทยวอเตอร์ ไทยวอเตอร์ ราคาต่่าสุด 27 ก.พ.2563
22 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 3,600.00          3,600.00       เฉพาะเจาะจง นายคัด  พรมมา นายคัด  พรมมา ราคาต่่าสุด 11 ก.พ.2563
23 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 428.00             428.00          เฉพาะเจาะจง หจก.วานแอนด์เอ็น ซัพพลาย หจก.วานแอนด์เอ็น ซัพพลาย ราคาต่่าสุด 21 ก.พ.2563
24 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 1,360.00          1,360.00       เฉพาะเจาะจง บ.โพส เฮลท์แคร์ จก. บ.โพส เฮลท์แคร์ จก. ราคาต่่าสุด 21 ก.พ.2563
25 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 43,500.00        43,500.00     เฉพาะเจาะจง บ. สยามเดนท์ จก. บ. สยามเดนท์ จก. ราคาต่่าสุด 3 ก.พ.2563
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26 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 5,000.00          5,000.00       เฉพาะเจาะจง นายภาคภูมิ  ท้าวต้ือ นายภาคภูมิ  ท้าวต้ือ ราคาต่่าสุด 3 ก.พ.2563
27 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 320.00             320.00          เฉพาะเจาะจง กระดุม กระดุม ราคาต่่าสุด 27 ก.พ.2563
28 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 700.00             700.00          เฉพาะเจาะจง เฟริสท์ปร้ินท์ เฟริสท์ปร้ินท์ ราคาต่่าสุด 24 ก.พ.2563
29 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 3,500.00          3,500.00       เฉพาะเจาะจง เฟริสท์ปร้ินท์ เฟริสท์ปร้ินท์ ราคาต่่าสุด 21 ก.พ.2563
30 เจ้าหนี-้วสัดุส่านักงาน 13,682.00        13,682.00     เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ราคาต่่าสุด 2 ม.ีค.2563
31 เจ้าหนี-้วสัดุคอมพิวเตอร์ 9,640.00          9,640.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร์ หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร์ ราคาต่่าสุด 2 ม.ีค.2563
32 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 4,999.00          4,999.00       เฉพาะเจาะจง นายปิยชล  ฝ้ันจักสาย นายปิยชล  ฝ้ันจักสาย ราคาต่่าสุด 26 ก.พ. 2563
33 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 20,000.00        20,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เคมเทค เฮลท์แคร์ จก. บ.เคมเทค เฮลท์แคร์ จก. ราคาต่่าสุด 26 ก.พ. 2563
34 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 6,888.00          6,888.00       เฉพาะเจาะจง บ.ลักค์คลีนนิ่ง ซัพพลาย จก. บ.ลักค์คลีนนิ่ง ซัพพลาย จก. ราคาต่่าสุด 2 ม.ีค.2563
35 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 11,959.00        11,959.00     เฉพาะเจาะจง เตียเฮ่งฮง เตียเฮ่งฮง ราคาต่่าสุด 2 ม.ีค.2563
36 เจ้าหนี-้ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 19,990.00        19,990.00     เฉพาะเจาะจง บ.โฟโต้มาร์ทกรุ๊ป จก. บ.โฟโต้มาร์ทกรุ๊ป จก. ราคาต่่าสุด 11 ม.ีต.2563
37 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 14,333.33        14,333.33     เฉพาะเจาะจง บ.พีพีเอ็ท เมดิคอลแคร์ จก บ.พีพีเอ็ท เมดิคอลแคร์ จก ราคาต่่าสุด 27 ม.ค.2563
38 เจ้าหนี-้วสัดุก่อสร้าง 13,172.00        13,172.00     เฉพาะเจาะจง หจก.กมลคอนกรีต หจก.กมลคอนกรีต ราคาต่่าสุด 2 ม.ีค.2563
39 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 145,433.00      145,433.00   เฉพาะเจาะจง นางสุพัสชะณี  กิ่งแม่กืย นางสุพัสชะณี  กิ่งแม่กืย ราคาต่่าสุด 14 ก.พ.2563
40 เจ้าหนี-้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,300.00          4,300.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร์ หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร์ ราคาต่่าสุด 2 ม.ีค.2563
41 เจ้าหนี-้ครุภัณฑ์ส่านักงาน 3,600.00          3,600.00       เฉพาะเจาะจง หจก.น้่าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก.น้่าล้อมเคหะภัณฑ์ ราคาต่่าสุด 2 ม.ีค.2563
42 เจ้าหนี-้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 52,800.00        52,800.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร์ หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร์ ราคาต่่าสุด 4 ม.ีค.2563
43 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 15,000.00        15,000.00     เฉพาะเจาะจง นางประทุม  สักลอ นางประทุม  สักลอ ราคาต่่าสุด 26 ก.พ.2563
44 เจ้าหนี-้วสัดุอื่น ๆ 7,112.00          7,112.00       เฉพาะเจาะจง ล่าปางสปอร์ท ล่าปางสปอร์ท ราคาต่่าสุด 11 ม.ีค.2563
45 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 9,940.00          9,940.00       เฉพาะเจาะจง ศูนย์สาธติการตลาดบ้านหลวง ศูนย์สาธติการตลาดบ้านหลวง ราคาต่่าสุด 11 ม.ีค.2563
46 เจ้าหนี-้ครุภัณฑ์การแพทย์ 54,000.00        54,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอ.ที.พี.อินเตอร์เมดิคอล จก. บ.เอ.ที.พี.อินเตอร์เมดิคอล จก. ราคาต่่าสุด 4 ม.ีค.2563
47 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 12,000.00        12,000.00     เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์  เร่งประพันธ์ นายอาทิตย์  เร่งประพันธ์ ราคาต่่าสุด 4 ม.ีค.2563
48 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 16,005.00        16,005.00     เฉพาะเจาะจง นายก๋อง  วงศ์ษา นายก๋อง  วงศ์ษา ราคาต่่าสุด 9 ม.ีค.2563
49 เจ้าหนี-้ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 5,980.00          5,980.00       เฉพาะเจาะจง เอไอ-ไพศาส ล่าปาง เอไอ-ไพศาส ล่าปาง ราคาต่่าสุด 9 ม.ีค.2563
50 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 55,650.08        55,650.08     เฉพาะเจาะจง หจก.เจอีพี แอนด์ ซัพพลาย หจก.เจอีพี แอนด์ ซัพพลาย ราคาต่่าสุด 26 ก.พ.2563
51 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 2,000.00          2,000.00       เฉพาะเจาะจง กิ๊ก สต๊ิกเกอร์ กิ๊ก สต๊ิกเกอร์ ราคาต่่าสุด 6 ม.ีค.2563
52 เจ้าหนี-้วสัดุอื่น ๆ 1,355.00          1,355.00       เฉพาะเจาะจง ไทยวอเตอร์ ไทยวอเตอร์ ราคาต่่าสุด 28 ก.พ.2563
53 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 289.00             289.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน Mahajakkcronatham ร้าน Mahajakkcronatham ราคาต่่าสุด 9 ม.ีค.2563
54 เจ้าหนี-้วสัดุส่านักงาน 1,650.00          1,650.00       เฉพาะเจาะจง สมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย สมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย ราคาต่่าสุด 9 ม.ีค.2563
55 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 2,662.00          2,662.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน Mymallone ร้าน Mymallone ราคาต่่าสุด 9 ม.ีค.2563
56 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 1,440.00          1,440.00       เฉพาะเจาะจง กระดุม กระดุม ราคาต่่าสุด 4 ม.ีค.2563



57 เจ้าหนี-้วสัดุก่อสร้าง 1,920.00          1,920.00       เฉพาะเจาะจง หจก.น้่าล้อมการไฟฟ้า หจก.น้่าล้อมการไฟฟ้า ราคาต่่าสุด 4 ม.ีค.2563
58 เจ้าหนี-้วสัดุไฟฟ้า 3,509.60          3,509.60       เฉพาะเจาะจง บ.ชุมพลเทรดด้ีง กรุ๊ป จก. บ.ชุมพลเทรดด้ีง กรุ๊ป จก. ราคาต่่าสุด 9 ม.ีค.2563
59 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 14,449.00        14,449.00     เฉพาะเจาะจง เตียเฮ่งฮง เตียเฮ่งฮง ราคาต่่าสุด 6 ม.ีค.2563
60 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 8,050.00          8,050.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ยากัตซิงห์ หจก.ยากัตซิงห์ ราคาต่่าสุด 6 ม.ีค.2563
61 เจ้าหนี-้ครุภัณฑ์การแพทย์ 29,500.00        29,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซีทีเอ็มโกลเบิล จก. บ.ซีทีเอ็มโกลเบิล จก. ราคาต่่าสุด 4 ม.ีค.2563
62 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 2,500.00          2,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบีเจพร้ิน ร้านบีเจพร้ิน ราคาต่่าสุด 11 ม.ีค.2563
63 เจ้าหนี-้วสัดุอื่น ๆ 1,032.00          1,032.00       เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จก. บ.สยามแม็คโคร จก. ราคาต่่าสุด 11 ม.ีค.2563
64 เจ้าหนี-้วสัดุส่านักงาน 14,886.00        14,886.00     เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ราคาต่่าสุด 13 ม.ีค.2563
65 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 8,045.00          8,045.00       เฉพาะเจาะจง เตียเฮ่งฮง เตียเฮ่งฮง ราคาต่่าสุด 13 ม.ีค.2563
66 เจ้าหนี-้ครุภัณฑ์ส่านักงาน 52,216.00        52,216.00     เฉพาะเจาะจง หจก.วชิิตพาณิชย์ หจก.วชิิตพาณิชย์ ราคาต่่าสุด 4 ม.ีค.2563
67 เจ้าหนี-้ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 3,300.00          3,300.00       เฉพาะเจาะจง บ.อี เอ็กซ์เพรส คอร์ปอเรชั่น จก. บ.อี เอ็กซ์เพรส คอร์ปอเรชั่น จก. ราคาต่่าสุด 4 ม.ีค.2563
68 เจ้าหนี-้ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 4,690.00          4,690.00       เฉพาะเจาะจง บ.เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จก. บ.เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จก. ราคาต่่าสุด 6 ม.ีค.2563

1,064,420.10   



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 11,513.20        11,513.20     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก. บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก. ราคาต่่าสุด 27 ก.พ.2563
2 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 10,950.00        10,950.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จก. บ.ไทยก๊อส จก. ราคาต่่าสุด 27 ก.พ.2563
3 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 7,970.00          7,970.00       เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป ราคาต่่าสุด 28 ก.พ.2563
4 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 45,000.00        45,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไอดีเวลล์ จก. บ.ไอดีเวลล์ จก. ราคาต่่าสุด 4 ม.ีค.2563
5 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 11,930.50        11,930.50     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จก. บ.ซิลลิค ฟาร์มา จก. ราคาต่่าสุด 4 ม.ีค.2563
6 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 5,136.00          5,136.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก. บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก. ราคาต่่าสุด 4 ม.ีค.2563
7 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 13,500.00        13,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.อัมรินทร์ เมดิคอล จก. บ.อัมรินทร์ เมดิคอล จก. ราคาต่่าสุด 4 ม.ีค.2563
8 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 68,000.00        68,000.00     เฉพาะเจาะจง ไดซ์ เมดิคอล ไดซ์ เมดิคอล ราคาต่่าสุด 6 ม.ีค.2563
9 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 6,200.00          6,200.00       เฉพาะเจาะจง บ.โกร์ธ ซัพพลาย เมดิคอล จก. บ.โกร์ธ ซัพพลาย เมดิคอล จก. ราคาต่่าสุด 6 ม.ีค.2563

10 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 12,710.00        12,710.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป ราคาต่่าสุด 6 ม.ีค.2563
11 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 9,510.00          9,510.00       เฉพาะเจาะจง บ.ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จก. บ.ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จก. ราคาต่่าสุด 4 ม.ีค.2563

202,419.70      

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(ชื่อหน่วยงาน) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแม่ทะ

วันที่.....1-31 มีนาคม 2563

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้อ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ และราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม 4,900.00       4,900.00    เฉพาะเจาะจง บ.ดาร์ฟี่(ประเทศไทย)จ่ากัด บ.ดาร์ฟี่(ประเทศไทย)จ่ากัด ราคาต่่าสุด 16 มี.ค 63
2 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม 2,400.00       2,400.00    เฉพาะเจาะจง บ.โพส เฮลท์ แคร์ จ่ากัด บ.โพส เฮลท์ แคร์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 16 มี.ค 63
3 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม 6,899.90       6,899.90    เฉพาะเจาะจงบ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ่ากัดบ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ่ากัด ราคาต่่าสุด 16 มี.ค 63
4 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม 750.00          750.00       เฉพาะเจาะจง บ.ทันตสยาม จ่ากัด บ.ทันตสยาม จ่ากัด ราคาต่่าสุด 16 มี.ค 63
5 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม 4,400.00       4,400.00    เฉพาะเจาะจง บ.ดีว่า เมดิคอลซัพพลาย บ.ดีว่า เมดิคอลซัพพลาย ราคาต่่าสุด 16 มี.ค 63
6 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม 6,695.00       6,695.00    เฉพาะเจาะจงบ.ไดร์ว เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชั่น จ่ากัดบ.ไดร์ว เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชั่น จ่ากัดราคาต่่าสุด 17 มี.ค 63
7 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม 22,400.00     22,400.00  เฉพาะเจาะจงบ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ่ากัดบ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ่ากัดราคาต่่าสุด 19 มี.ค 63
8 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม 4,190.00       4,190.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภณัฑ์ หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภณัฑ์ ราคาต่่าสุด 20 มี.ค 63
9 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม 7,900.00       7,900.00    เฉพาะเจาะจง บ.เอสดี ทันตเวช(1988)จ่ากัด บ.เอสดี ทันตเวช(1988)จ่ากัด ราคาต่่าสุด 20 มี.ค 63

10 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม 11,405.00     11,405.00  เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ่ากัดบ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ่ากัด ราคาต่่าสุด 23 มี.ค 63
11 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม 14,550.00     14,550.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภณัฑ์ หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภณัฑ์ ราคาต่่าสุด 27 มี.ค 63
12 จัดจ้างท่าฟันปลอม 9,240.00       9,240.00    เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซาซีแลม จ่ากัด บ.เอ็กซาซีแลม จ่ากัด ราคาต่่าสุด 30 มี.ค 63

95,729.90     

สรุปผลการด่าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
หนว่ยงาน   ทันตกรรม    โรงพยาบาลแม่ทะ

วันที่   1-31 มีนาคม  2563

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

ล่าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 1,200.00          1,200.00 เฉพาะเจาะจง เอฟซีพี เอฟซีพี ราคาต่่าสุด ๒ มีนาคม ๒๕๖๓
2 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 16,378.00        16,378.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่่าสุด ๒ มีนาคม ๒๕๖๓
3 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 2,250.00          2,250.00 เฉพาะเจาะจง 2เอ็ม (เมด-เมเกอร์) (บจก.) 2เอ็ม (เมด-เมเกอร์) (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒ มีนาคม ๒๕๖๓
4 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 3,750.00          3,750.00 เฉพาะเจาะจง นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า (บจก.) นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒ มีนาคม ๒๕๖๓
5 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 395.90             395.90 เฉพาะเจาะจง รพ.ล่าปาง รพ.ล่าปาง ราคาต่่าสุด ๙ มีนาคม ๒๕๖๓
6 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 7,650.00          7,650.00 เฉพาะเจาะจง เมดไลน์ (บจก.) เมดไลน์ (บจก.) ราคาต่่าสุด ๙ มีนาคม ๒๕๖๓
7 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 16,378.00        16,378.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่่าสุด ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓
8 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 2,840.00          2,840.00 เฉพาะเจาะจง สหแพทย์เภสัช (บจก.) สหแพทย์เภสัช (บจก.) ราคาต่่าสุด ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓
9 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 5,135.00          5,135.00 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (บจก.) ดีเคเอสเอช (บจก.) ราคาต่่าสุด ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓

10 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 28,964.90        28,964.90 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (บจก.) ดีเคเอสเอช (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓
11 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 10  รายการ 54,246.76        54,246.76 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่่าสุด ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓
12 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 49,220.00        49,220.00 คัดเลือก 101 เมดิแคร์ 101 เมดิแคร์ ราคาต่่าสุด ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓
13 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 61,040.00        61,040.00 คัดเลือก เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓
14 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 38,520.00        38,520.00 คัดเลือก ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล (บจก.) ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓
15 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 4,380.00          4,380.00 เฉพาะเจาะจง เฮลท์ต้ีมี เฮลท์ต้ีมี ราคาต่่าสุด ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓
16 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3  รายการ 11,960.00        11,960.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓
17 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6  รายการ 33,400.00        33,400.00 เฉพาะเจาะจง ฟาร์มีน่า (บจก.) ฟาร์มีน่า (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓
18 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 19,500.00        19,500.00 เฉพาะเจาะจง อย. อย. ราคาต่่าสุด ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓
19 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 16,264.00        16,264.00 เฉพาะเจาะจง บี.เอ็ล.ฮ้ัว (บจก.) บี.เอ็ล.ฮ้ัว (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓
20 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3  รายการ 15,040.00        15,040.00 เฉพาะเจาะจง ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ (บจก.) ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓
21 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3  รายการ 19,290.00        19,290.00 เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร์ม (บจก.) โปลิฟาร์ม (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓
22 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9  รายการ 97,443.21        97,443.21 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่่าสุด ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓
23 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4  รายการ 55,319.00        55,319.00 เฉพาะเจาะจง บี.เอ็ล.เอช.เทรดด้ิง (บจก.) บี.เอ็ล.เอช.เทรดด้ิง (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓
24 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 9,800.00          9,800.00 เฉพาะเจาะจง พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ (บจก.) พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลแม่ทะ

วนัที่.................1-31 มีนาคม   2563..................................



25 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5  รายการ 72,879.50        72,879.50 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓
26 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5  รายการ 35,640.00        35,640.00 เฉพาะเจาะจง เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี  (บจก.) เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี  (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓
27 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3  รายการ 22,930.10        22,930.10 เฉพาะเจาะจง สหแพทย์เภสัช (บจก.) สหแพทย์เภสัช (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓
28 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5  รายการ 20,265.80        20,265.80 เฉพาะเจาะจง สยามฟาร์มาซูติคอล   (บจก.) สยามฟาร์มาซูติคอล   (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓
29 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 4,650.00          4,650.00 เฉพาะเจาะจง ยูเมด้า (บจก.) ยูเมด้า (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓
30 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4  รายการ 39,147.00        39,147.00 เฉพาะเจาะจง พรอส ฟาร์มา (บจก.) พรอส ฟาร์มา (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓
31 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3  รายการ 15,042.00        15,042.00 เฉพาะเจาะจง พรีเมด ฟาร์มา (หสม.) พรีเมด ฟาร์มา (หสม.) ราคาต่่าสุด ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓
32 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5  รายการ 41,025.00        41,025.00 เฉพาะเจาะจง พาร์ตาแลบ (บจก.) พาร์ตาแลบ (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓
33 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 14  รายการ 54,306.74        54,306.74 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่่าสุด ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
34 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 2,675.00          2,675.00 เฉพาะเจาะจง เกร๊ทเตอร์มายบาซิน (บจก.) เกร๊ทเตอร์มายบาซิน (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
35 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 2,472.00          2,472.00 เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค แอตแลนติค ราคาต่่าสุด ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
36 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4  รายการ 74,840.00        74,840.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
37 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 2,550.00          2,550.00 เฉพาะเจาะจง แก้วมังกรเภสัช จ่ากัด (บจก.) แก้วมังกรเภสัช จ่ากัด (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
38 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 4,140.00          4,140.00 เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัชกรรม (บจก.มหาชน) ชุมชนเภสัชกรรม (บจก.มหาชน) ราคาต่่าสุด ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
39 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 33,705.00        33,705.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
40 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3  รายการ 38,721.16        38,721.16 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (บจก.) ดีเคเอสเอช (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
41 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 13,696.00        13,696.00 เฉพาะเจาะจง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ (บจก.) ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
42 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 6,360.00          6,360.00 เฉพาะเจาะจง ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ (บจก.) ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
43 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 3,000.00          3,000.00 เฉพาะเจาะจง ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรีส์ (1969) (บจก.) ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรีส์ (1969) (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
44 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 4,100.00          4,100.00 เฉพาะเจาะจง ที.แมน ฟาร์มา (บจก.) ที.แมน ฟาร์มา (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
45 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 2,520.00          2,520.00 เฉพาะเจาะจง ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) (บจก.) ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
46 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 4,700.00          4,700.00 เฉพาะเจาะจง นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า (บจก.) นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
47 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 2,700.00          2,700.00 เฉพาะเจาะจง ไบโอวาลิส (บจก.) ไบโอวาลิส (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
48 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 2,550.00          2,550.00 เฉพาะเจาะจง ฟาร์ม่าไลน์ (บจก.) ฟาร์ม่าไลน์ (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
49 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 2,600.00          2,600.00 เฉพาะเจาะจง โมเดิร์น ฟาร์มา (บจก.) โมเดิร์น ฟาร์มา (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
50 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 5,960.00          5,960.00 เฉพาะเจาะจง โมเดิร์นเมนู (บจก.) โมเดิร์นเมนู (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
51 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3  รายการ 2,900.00          2,900.00 เฉพาะเจาะจง ยูโทเปีย้น (บจก.) ยูโทเปีย้น (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
52 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 4,400.00          4,400.00 เฉพาะเจาะจง ยนูิเวอร์แซล เมดิคอล อนิดัสตรี (บจก.) ยนูเิวอร์แซล เมดิคอล อนิดัสตรี (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
53 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3  รายการ 9,200.00          9,200.00 เฉพาะเจาะจง เอสพีเอส เมดิคอล  (บจก.) เอสพีเอส เมดิคอล  (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
54 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 31,200.00        31,200.00 เฉพาะเจาะจง ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) (บจก.) ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) (บจก.) ราคาต่่าสุด ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
55 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 36,000.00        36,000.00 เฉพาะเจาะจง เกร๊ทเตอร์มายบาซิน (บจก.) เกร๊ทเตอร์มายบาซิน (บจก.) ราคาต่่าสุด ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓



56 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8  รายการ 78,243.25        78,243.25 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่่าสุด ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
57 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 7,000.00          7,000.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) ราคาต่่าสุด ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
58 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 4,840.00          4,840.00 เฉพาะเจาะจง พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ (บจก.) พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ (บจก.) ราคาต่่าสุด ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
59 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 3,236.75          3,236.75 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่่าสุด ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
60 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 7,400.00          7,400.00 เฉพาะเจาะจง เมดไลน์ (บจก.) เมดไลน์ (บจก.) ราคาต่่าสุด ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
61 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 32,500.00        32,500.00 เฉพาะเจาะจง พรอส ฟาร์มา (บจก.) พรอส ฟาร์มา (บจก.) ราคาต่่าสุด ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
62 จัดซ้ือวสัดุเภสัชกรรม 4  รายการ 14,380.00        14,380.00 เฉพาะเจาะจง วานิชภัณฑ์ วานิชภัณฑ์ ราคาต่่าสุด ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
63 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7  รายการ 9,127.46          9,127.46 เฉพาะเจาะจง รพ.ล่าปาง รพ.ล่าปาง ราคาต่่าสุด ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

มูลค่ารวม 1,323,967.53 



แบบ สขร.1

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง คดัเลือก หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจา้ง

1 จดัซ้ือน ้ายาตรวจวิเคราะห์ 3รายการ 230.00                     230.00                 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ราคาต ่าสุด 10 มี.ค 63

2 จดัซ้ือน ้ายาตรวจวิเคราะห์ 1 รายการ 36,690.00                36,690.00            เฉพาะเจาะจง เอ็กซ์แลป จ ากดั เอ็กซ์แลป จ ากดั ราคาต ่าสุด 12 มี.ค 63

3 จดัซ้ือน ้ายาตรวจวิเคราะห์ 1 รายการ 30,819.50                30,819.50            เฉพาะเจาะจง เฟอร์เมอร์ เฟอร์เมอร์ ราคาต ่าสุด 12 มี.ค 63

4 จดัซ้ือน ้ายาตรวจวิเคราะห์ 1 รายการ 18,667.94                18,667.94            เฉพาะเจาะจง เฟอร์เมอร์ เฟอร์เมอร์ ราคาต ่าสุด 12 มี.ค 63

5 จดัซ้ือน ้ายาตรวจวิเคราะห์ 1 รายการ 36,000.00                36,000.00            เฉพาะเจาะจง วายดี วายดี ราคาต ่าสุด 12 มี.ค 63

6 จดัซ้ือน ้ายาตรวจวิเคราะห์ 3รายการ 10,840.00                10,840.00            เฉพาะเจาะจง แลปมาสเตอร์ แลปมาสเตอร์ ราคาต ่าสุด 20 มี.ค 63

7 จดัซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 1,368.00                  1,368.00              เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลล าปาง ราคาต ่าสุด 8 มี.ค 63

8 จดัซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ เฉพาะเจาะจง สสจ.ล าปาง สสจ.ล าปาง ราคาต ่าสุด 8 มี.ค 63

9 ค่าบริการโลหิตประจ าเดือน 13,500.00                13,500.00            เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ราคาต ่าสุด 8 มี.ค 63

10 จดัจา้งตรวจวิเคราะห์ประจ าเดือน 4,620.00                  4,620.00              เฉพาะเจาะจง บ.พี.ชี.ที บ.พี.ชี.ที ราคาต ่าสุด 12 มี.ค 63

11 จดัจา้งตรวจวิเคราะห์ประจ าเดือน 3,040.00                  3,040.00              เฉพาะเจาะจง ศูนยแ์ลปธนบุรี ศูนยแ์ลปธนบุรี ราคาต ่าสุด 11 มี.ค 63

155,775.44              

วนัท่ี...........1-31  มีนาคม   2563..................................

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน

(กลุ่มงานเทคนิคการแพทย)์ โรงพยาบาลแม่ทะ



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 36,850.00        36,850.00     เฉพาะเจาะจง นางสุพัสชะณี  กิ่งแม่กึย นางสุพัสชะณี  กิ่งแม่กึย ราคาต่่าสุด 13 ม.ีค.2563
2 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 6,700.00          6,700.00       เฉพาะเจาะจง นายเสน่ห์  พะยอม นายเสน่ห์  พะยอม ราคาต่่าสุด 13 ม.ีค.2563
3 เจ้าหนี-้วสัดุอื่น 5,200.00          5,200.00       เฉพาะเจาะจง จินต์จุฬาไม้ประด้ับ จินต์จุฬาไม้ประด้ับ ราคาต่่าสุด 18 ม.ีค.2563
4 เจ้าหนี-้วสัดุอื่น 2,800.00          2,800.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เขลางค์เม็ททอล หจก.เขลางค์เม็ททอล ราคาต่่าสุด 16 ม.ีค.2563
5 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 250.00             250.00          เฉพาะเจาะจง ร้านบีเจปร้ิน ร้านบีเจปร้ิน ราคาต่่าสุด 7 ก.พ.2563
6 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 9,860.00          9,860.00       เฉพาะเจาะจง เตียเฮ่งฮง เตียเฮ่งฮง ราคาต่่าสุด 18 ม.ีค.2563
7 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 4,800.00          4,800.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบีเจปร้ิน ร้านบีเจปร้ิน ราคาต่่าสุด 18 ม.ีค.2563
8 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 8,171.08          8,171.08       เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้(ประเทศไทย) จก. บ.ริโก้(ประเทศไทย) จก. ราคาต่่าสุด 27 ก.พ.2563
9 เจ้าหนี-้วสัดุคอมพิวเตอร์ 2,580.00          2,580.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน LOTTE SHOP ร้าน LOTTE SHOP ราคาต่่าสุด 2 ม.ีค.2563

10 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 3,600.00          3,600.00       เฉพาะเจาะจง นายคัด  พรมมา นายคัด  พรมมา ราคาต่่าสุด 4 ม.ีค.2563
11 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 4,500.00          4,500.00       เฉพาะเจาะจง นายเสน่ห์  พะยอม นายเสน่ห์  พะยอม ราคาต่่าสุด 18 ม.ีค.2563
12 เจ้าหนี-้วสัดุก่อสร้าง 28,479.12        28,479.12     เฉพาะเจาะจง หจก.อินชุมเจริญกิจ หจก.อินชุมเจริญกิจ ราคาต่่าสุด 27 ก.พ.2563
13 เจ้าหนี-้ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 3,520.30          3,520.30       เฉพาะเจาะจง หจก.วชิิตพาณิชย์ หจก.วชิิตพาณิชย์ ราคาต่่าสุด 23 ม.ีค.2563
14 เจ้าหนี-้ครุภัณฑ์ส่านักงาน 2,675.00          2,675.00       เฉพาะเจาะจง หจก.วชิิตพาณิชย์ หจก.วชิิตพาณิชย์ ราคาต่่าสุด 27 ม.ีค.2563
15 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 1,400.00          1,400.00       เฉพาะเจาะจง กิ๊กสติกเกอร์ กิ๊กสติกเกอร์ ราคาต่่าสุด 1 ม.ีค.2563
16 เจ้าหนี-้วสัดุส่านักงาน 10,830.00        10,830.00     เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ราคาต่่าสุด 3 เม.ย.2563
17 เจ้าหนี-้วสัดุคอมพิวเตอร์ 8,760.00          8,760.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร์ หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร์ ราคาต่่าสุด 3 เม.ย.2563
18 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 2,400.00          2,400.00       เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิ  เครือฟู นายศักด์ิ  เครือฟู ราคาต่่าสุด 28 ก.พ.2563
19 เจ้าหนี-้วสัดุเชื้อเพลิง 13,886.20        13,886.20     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ ราคาต่่าสุด 27 ก.พ.2563
20 เจ้าหนี-้วสัดุส่านักงาน 1,900.00          1,900.00       เฉพาะเจาะจง เลเซอร์ เลเซอร์ ราคาต่่าสุด 1 เม.ย.2563
21 เจ้าหนี-้วสัดุส่านักงาน 5,835.00          5,835.00       เฉพาะเจาะจง พ.พาณิชย2์ พ.พาณิชย2์ ราคาต่่าสุด 27 ก.พ.2563
22 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 7,440.00          7,440.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ราคาต่่าสุด 27 ก.พ.2563
23 เจ้าหนี-้วสัดุอื่น 2,160.00          2,160.00       เฉพาะเจาะจง สวนณัฐวฒัน์ สวนณัฐวฒัน์ ราคาต่่าสุด 1 เม.ย.2563
24 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 600.00             600.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร์ หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร์ ราคาต่่าสุด 1 เม.ย.2563
25 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 8,400.00          8,400.00       เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิ  เครือฟู นายศักด์ิ  เครือฟู ราคาต่่าสุด 25 ม.ีค.2563
26 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 9,400.00          9,400.00       เฉพาะเจาะจง สินเจริญ เซอร์วสิ สินเจริญ เซอร์วสิ ราคาต่่าสุด 4 ม.ีค.2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(ชื่อหน่วยงาน) กลุ่มงานบริหารทัว่ไป  โรงพยาบาลแม่ทะ

วันที่.....1-30 เมษายน 2563

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้อ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง



27 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 7,910.00          7,910.00       เฉพาะเจาะจง บ.กสท โทรคมนาคม จก. บ.กสท โทรคมนาคม จก. ราคาต่่าสุด 27 ก.พ.2563
28 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 2,664.30          2,664.30       เฉพาะเจาะจง บ.ดีมีเตอร์ ไอซีที จก. บ.ดีมีเตอร์ ไอซีที จก. ราคาต่่าสุด 3 เม.ย.2563
29 เจ้าหนี-้วสัดุคอมพิวเตอร์ 290.00             290.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร์ หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร์ ราคาต่่าสุด 1 เม.ย.2563
30 เจ้าหนี-้ครุภัณฑ์การแพทย์ 4,800.00          4,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไอดีเวลล์ จก บ.ไอดีเวลล์ จก ราคาต่่าสุด 26 ม.ีค.2563
31 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 2,748.00          2,748.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ยากัตซิงห์ หจก.ยากัตซิงห์ ราคาต่่าสุด 1 เม.ย.2563
32 เจ้าหนี-้วสัดุส่านักงาน 2,025.00          2,025.00       เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ราคาต่่าสุด 8 เม.ย.2563
33 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 665.00             665.00          เฉพาะเจาะจง ศูนย์สาธติการตลาดบ้านหลวง ศูนย์สาธติการตลาดบ้านหลวง ราคาต่่าสุด 7 เม.ย.2563
34 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 9,744.00          9,744.00       เฉพาะเจาะจง เตียเฮ่งฮง เตียเฮ่งฮง ราคาต่่าสุด 3 เม.ย.2563
35 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 2,700.00          2,700.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.ญาณธ ี แสงวงั น.ส.ญาณธ ี แสงวงั ราคาต่่าสุด 25 เม.ย.2563
36 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 6,300.00          6,300.00       เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิ  เครือฟู นายศักด์ิ  เครือฟู ราคาต่่าสุด 25 ม.ีค.2563
37 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 4,800.00          4,800.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มมีเน้นท์ หจก.เอ็มมีเน้นท์ ราคาต่่าสุด 25 ม.ีค.2563
38 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 5,398.00          5,398.00       เฉพาะเจาะจง บ.ลักค์คลีนนิ่ง ซัพพลาย จก. บ.ลักค์คลีนนิ่ง ซัพพลาย จก. ราคาต่่าสุด 9 เม.ย.2563
39 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 15,000.00        15,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสุพสชะณี  กิ่งแม่กึย นายสุพสชะณี  กิ่งแม่กึย ราคาต่่าสุด 25 ม.ีค.2563
40 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 11,789.00        11,789.00     เฉพาะเจาะจง เตียเฮ่งฮง เตียเฮ่งฮง ราคาต่่าสุด 10 เม.ย.2563
41 เจ้าหนี-้วสัดุก่อสร้าง 5,056.00          5,056.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ล่าปางเหล่ียงฮะเฮง หจก.ล่าปางเหล่ียงฮะเฮง ราคาต่่าสุด 10 เม.ย.2563
42 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 572.00             572.00          เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จก. บ.สยามแม็คโคร จก. ราคาต่่าสุด 10 เม.ย.2563
43 เจ้าหนี-้วสัดุก่อสร้าง 1,058.00          1,058.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ล่าปางเหล่ียงฮะเฮง หจก.ล่าปางเหล่ียงฮะเฮง ราคาต่่าสุด 7 เม.ย.2563
44 เจ้าหนี-้วสัดุส่านักงาน 210.00             210.00          เฉพาะเจาะจง เสรีสรรพสินค้า เสรีสรรพสินค้า ราคาต่่าสุด 13 มเ.ย.2563
45 เจ้าหนี-้วสัดุก่อสร้าง 410.00             410.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ล่าปางเหล่ียงฮะเฮง หจก.ล่าปางเหล่ียงฮะเฮง ราคาต่่าสุด 20 เม.ย.2563
46 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 2,360.00          2,360.00       เฉพาะเจาะจง เบญจาเภสัช เบญจาเภสัช ราคาต่่าสุด 10 เม.ย.2563
47 เจ้าหนี-้วสัดุก่อสร้าง 260.00             260.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ล่าปางเหล่ียงฮะเฮง หจก.ล่าปางเหล่ียงฮะเฮง ราคาต่่าสุด 13 เม.ย.2563
48 เจ้าหนี-้วสัดุส่านักงาน 1,757.00          1,757.00       เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ราคาต่่าสุด 8 เม.ย.2563
49 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 80,000.00        80,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสิงห์ชัย  สายค่าฟู นายสิงห์ชัย  สายค่าฟู ราคาต่่าสุด 20 เม.ย.2563
50 เจ้าหนี-้ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 3,745.00          3,745.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ล่าปางวทิยุส่ือสาร หจก.ล่าปางวทิยุส่ือสาร ราคาต่่าสุด 24 ม.ีค.2563
51 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 3,200.00          3,200.00       เฉพาะเจาะจง บ.โพส เฮลท์แคร์ จก. บ.โพส เฮลท์แคร์ จก. ราคาต่่าสุด 3 เม.ย.2563
52 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 1,755.00          1,755.00       เฉพาะเจาะจง เตียเฮ่งฮง เตียเฮ่งฮง ราคาต่่าสุด 7 เม.ย.2563
53 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 1,020.00          1,020.00       เฉพาะเจาะจง หจก.บุญเลิศเฟอร์นิเจอร์ หจก.บุญเลิศเฟอร์นิเจอร์ ราคาต่่าสุด 13 เม.ย.2563
54 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 3,200.00          3,200.00       เฉพาะเจาะจง นายชุม  ค่าลือ นายชุม  ค่าลือ ราคาต่่าสุด 23 เม.ย.2563
55 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 15,000.00        15,000.00     เฉพาะเจาะจง นางประทุม  สักลอ นางประทุม  สักลอ ราคาต่่าสุด 1 เม.ย.2563
56 เจ้าหนี-้วสัดุก่อสร้าง 6,072.25          6,072.25       เฉพาะเจาะจง ร้านอ้ายลา ร้านอ้ายลา ราคาต่่าสุด 2 เม.ย.2563
57 เจ้าหนี-้วสัดุส่านักงาน 35,000.00        35,000.00     เฉพาะเจาะจง วานิชภัณฑ์ เมดิคอลซัพพลาย วานิชภัณฑ์ เมดิคอลซัพพลาย ราคาต่่าสุด 22 เม.ย.2563

430,505.25     



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 1,740.00          1,740.00       เฉพาะเจาะจง บ.บีเวอร์ เมดิคอล อันดัสตรี จก. บ.บีเวอร์ เมดิคอล อันดัสตรี จก. ราคาต่่าสุด 27 ม.ีค.2563
2 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 10,571.60        10,571.60     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก. บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก. ราคาต่่าสุด 25 ม.ีค.2563
3 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 18,250.00        18,250.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จก. บ.ไทยก๊อส จก. ราคาต่่าสุด 25 ม.ีค.2563
4 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 23,861.00        23,861.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จก. บ.ซิลลิค ฟาร์มา จก. ราคาต่่าสุด 25 ม.ีค.2563
5 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 2,500.00          2,500.00       เฉพาะเจาะจง เบญจาเภสัช เบญจาเภสัช ราคาต่่าสุด 25 ม.ีค.2563
6 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 2,500.00          2,500.00       เฉพาะเจาะจง เบญจาเภสัช เบญจาเภสัช ราคาต่่าสุด 3 เม.ย.2563
7 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 4,500.00          4,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.เคพีเค เมดิคอล จก. บ.เคพีเค เมดิคอล จก. ราคาต่่าสุด 7 เม.ย.2563
8 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 1,080.00          1,080.00       เฉพาะเจาะจง บ.ย.ูพี.เมคิคอล จก. บ.ย.ูพี.เมคิคอล จก. ราคาต่่าสุด 7 เม.ย.2563
9 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 2,182.80          2,182.80       เฉพาะเจาะจง บ.เบตเตอร์ เมดิคอล จก. บ.เบตเตอร์ เมดิคอล จก. ราคาต่่าสุด 3 เม.ย.2563

10 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 2,000.00          2,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.แปซิฟิค เฮลธแ์คร์(ไทยแลนด์) บ.แปซิฟิค เฮลธแ์คร์(ไทยแลนด์) ราคาต่่าสุด 3 เม.ย.2563
11 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 3,700.00          3,700.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จก. บ.ซิลลิค ฟาร์มา จก. ราคาต่่าสุด 3 เม.ย.2563
12 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 4,000.00          4,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.บีเวอร์ เมดิคอล อันดัสตรี จก. บ.บีเวอร์ เมดิคอล อันดัสตรี จก. ราคาต่่าสุด 3 เม.ย.2563
13 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 18,485.00        18,485.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป ราคาต่่าสุด 3 เม.ย.2563
14 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 8,485.10          8,485.10       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก. บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก. ราคาต่่าสุด 3 เม.ย.2563
15 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 4,890.00          4,890.00       เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป ราคาต่่าสุด 8 เม.ย.2563
16 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 3,200.00          3,200.00       เฉพาะเจาะจง บ.เซนต์เมด จก. บ.เซนต์เมด จก. ราคาต่่าสุด 8 เม.ย.2563
17 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 4,410.00          4,410.00       เฉพาะเจาะจง บ.โกร์ธ ซัพพลาย เมดิคอล จก. บ.โกร์ธ ซัพพลาย เมดิคอล จก. ราคาต่่าสุด 7 เม.ย.2563
18 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 1,400.00          1,400.00       เฉพาะเจาะจง บ.บีเวอร์ เมดิคอล อันดัสตรี จก. บ.บีเวอร์ เมดิคอล อันดัสตรี จก. ราคาต่่าสุด 8 เม.ย.2563
19 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 10,780.00        10,780.00     เฉพาะเจาะจง บ.ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จก. บ.ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จก. ราคาต่่าสุด 26 ม.ีค.2563

128,535.50      

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(ชื่อหน่วยงาน) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแม่ทะ

วันที่.....1-30 เมษายน 2563

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้อ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 9,280.00          9,280.00       เฉพาะเจาะจง หจก.พรรษาเวชภัณฑ์ หจก.พรรษาเวชภัณฑ์ ราคาต่่าสุด 29 เม.ย.2563
2 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 11,180.00        11,180.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จก. บ.ไทยก๊อส จก. ราคาต่่าสุด 29 เม.ย.2563
3 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 19,000.00        19,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม.บี.ดี.เซอร์จิคอล ซัพพลาย จก. บ.เอ็ม.บี.ดี.เซอร์จิคอล ซัพพลาย จก. ราคาต่่าสุด 29 เม.ย.2563
4 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 9,790.50          9,790.50       เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จก. บ.ซิลลิค ฟาร์มา จก. ราคาต่่าสุด 29 เม.ย.2563
5 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 1,498.00          1,498.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก. บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก. ราคาต่่าสุด 7 พ.ค.2563
6 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 1,370.00          1,370.00       เฉพาะเจาะจง บ.เบตเตอร์ เมดิคอล จก. บ.เบตเตอร์ เมดิคอล จก. ราคาต่่าสุด 7 พ.ค.2563
7 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 11,270.00        11,270.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป ราคาต่่าสุด 8 พ.ค.2563
8 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 7,400.00          7,400.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไอดีเวลล์ จก. บ.ไอดีเวลล์ จก. ราคาต่่าสุด 8 พ.ค.2563
9 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 2,860.00          2,860.00       เฉพาะเจาะจง บ.บีเวอร์ เมดิคอล อันดัสตรี จก. บ.บีเวอร์ เมดิคอล อันดัสตรี จก. ราคาต่่าสุด 12 พ.ค.2563

10 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 5,136.00          5,136.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก. บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก. ราคาต่่าสุด 14 พ.ค.2563
11 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 12,650.00        12,650.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป ราคาต่่าสุด 14 พ.ค.2563
12 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 11,245.70        11,245.70     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก. บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก. ราคาต่่าสุด 14 พ.ค.2563
13 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 7,800.00          7,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.บีเวอร์ เมดิคอล อันดัสตรี จก. บ.บีเวอร์ เมดิคอล อันดัสตรี จก. ราคาต่่าสุด 14 พ.ค.2563
14 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 14,680.00        14,680.00     เฉพาะเจาะจง บ.ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จก. บ.ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จก. ราคาต่่าสุด 29 เม.ย.2563

125,160.20      

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(ชื่อหน่วยงาน) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแม่ทะ

วันที่.....1-31 พฤษภาคม 2563

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้อ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ และราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง

 - ไม่มีข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง -

สรุปผลการด่าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
หนว่ยงาน   ทันตกรรม    โรงพยาบาลแม่ทะ

วันที่   1-30 เมษายน  2563

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

ล่าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7  รายการ 96,678.50        96,678.50 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่่าสุด ๘ เมษายน ๒๕๖๒
2 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4  รายการ 13,043.30        13,043.30 เฉพาะเจาะจง สยามฟาร์มาซูติคอล   (บจก.) สยามฟาร์มาซูติคอล   (บจก.) ราคาต่่าสุด ๘ เมษายน ๒๕๖๒
3 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3  รายการ 19,060.00        19,060.00 เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร์ม (บจก.) โปลิฟาร์ม (บจก.) ราคาต่่าสุด ๘ เมษายน ๒๕๖๒
4 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6  รายการ 98,784.92        98,784.92 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่่าสุด ๘ เมษายน ๒๕๖๒
5 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 17,200.00        17,200.00 เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาแลนด์ (1982) (บจก.) ฟาร์มาแลนด์ (1982) (บจก.) ราคาต่่าสุด ๘ เมษายน ๒๕๖๒
6 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 3,900.00          3,900.00 เฉพาะเจาะจง เมดดิไฟวฟ์าร์ม่า (บจก.) เมดดิไฟวฟ์าร์ม่า (บจก.) ราคาต่่าสุด ๘ เมษายน ๒๕๖๒
7 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 43,067.50        43,067.50 คัดเลือก 101 เมดิแคร์ 101 เมดิแคร์ ราคาต่่าสุด ๘ เมษายน ๒๕๖๒
8 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 77,040.00        77,040.00 คัดเลือก ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล (บจก.) ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล (บจก.) ราคาต่่าสุด ๘ เมษายน ๒๕๖๒
9 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 67,270.90        67,270.90 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (บจก.) ดีเคเอสเอช (บจก.) ราคาต่่าสุด ๘ เมษายน ๒๕๖๒

10 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 39,376.00        39,376.00 เฉพาะเจาะจง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ (บจก.) ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ (บจก.) ราคาต่่าสุด ๘ เมษายน ๒๕๖๒
11 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 7,000.00          7,000.00 เฉพาะเจาะจง ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) (บจก.) ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) (บจก.) ราคาต่่าสุด ๘ เมษายน ๒๕๖๒
12 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 5,000.00          5,000.00 เฉพาะเจาะจง เอสพีเอส เมดิคอล  (บจก.) เอสพีเอส เมดิคอล  (บจก.) ราคาต่่าสุด ๘ เมษายน ๒๕๖๒
13 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 9,660.00          9,660.00 เฉพาะเจาะจง พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ (บจก.) พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ (บจก.) ราคาต่่าสุด ๘ เมษายน ๒๕๖๒
14 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 16,200.00        16,200.00 เฉพาะเจาะจง เมดไลน์ (บจก.) เมดไลน์ (บจก.) ราคาต่่าสุด ๘ เมษายน ๒๕๖๒
15 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8  รายการ 58,250.00        58,250.00 เฉพาะเจาะจง ฟาร์มีน่า (บจก.) ฟาร์มีน่า (บจก.) ราคาต่่าสุด ๘ เมษายน ๒๕๖๒
16 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 25,519.50        25,519.50 เฉพาะเจาะจง บี.เอ็ล.ฮ้ัว (บจก.) บี.เอ็ล.ฮ้ัว (บจก.) ราคาต่่าสุด ๙ เมษายน ๒๕๖๒
17 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3  รายการ 91,522.00        91,522.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่่าสุด ๙ เมษายน ๒๕๖๒
18 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3  รายการ 15,729.00        15,729.00 เฉพาะเจาะจง บี.เอ็ล.เอช.เทรดด้ิง (บจก.) บี.เอ็ล.เอช.เทรดด้ิง (บจก.) ราคาต่่าสุด ๙ เมษายน ๒๕๖๒
19 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 4,904.00          4,904.00 เฉพาะเจาะจง โรงงานมิลาโน (หจก.) โรงงานมิลาโน (หจก.) ราคาต่่าสุด ๙ เมษายน ๒๕๖๒
20 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8  รายการ 35,200.00        35,200.00 เฉพาะเจาะจง เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี  (บจก.) เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี  (บจก.) ราคาต่่าสุด ๙ เมษายน ๒๕๖๒
21 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3  รายการ 19,677.30        19,677.30 เฉพาะเจาะจง สหแพทย์เภสัช (บจก.) สหแพทย์เภสัช (บจก.) ราคาต่่าสุด ๙ เมษายน ๒๕๖๒
22 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4  รายการ 98,963.40        98,963.40 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่่าสุด ๙ เมษายน ๒๕๖๒
23 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5  รายการ 99,115.00        99,115.00 เฉพาะเจาะจง พรอส ฟาร์มา (บจก.) พรอส ฟาร์มา (บจก.) ราคาต่่าสุด ๙ เมษายน ๒๕๖๒
24 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4  รายการ 43,050.00        43,050.00 เฉพาะเจาะจง พาร์ตาแลบ (บจก.) พาร์ตาแลบ (บจก.) ราคาต่่าสุด ๙ เมษายน ๒๕๖๒

สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลแม่ทะ

วนัที่.................1-30  เมษายน 2563..................................



25 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 6,997.80          6,997.80 เฉพาะเจาะจง แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย)  (บจก.) แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย)  (บจก.) ราคาต่่าสุด ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒
26 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 4,150.00          4,150.00 เฉพาะเจาะจง คอนดรักส์ (บจก.) คอนดรักส์ (บจก.) ราคาต่่าสุด ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒
27 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8  รายการ 89,127.30        89,127.30 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่่าสุด ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒
28 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 45,000.00        45,000.00 เฉพาะเจาะจง เกร๊ทเตอร์มายบาซิน (บจก.) เกร๊ทเตอร์มายบาซิน (บจก.) ราคาต่่าสุด ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒
29 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 67,410.00        67,410.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่่าสุด ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒
30 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 4,698.00          4,698.00 เฉพาะเจาะจง ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ่ากัด ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต่่าสุด ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒
31 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6  รายการ 77,180.00        77,180.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) ราคาต่่าสุด ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒
32 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8  รายการ 36,950.00        36,950.00 เฉพาะเจาะจง เอสพีเอส เมดิคอล  (บจก.) เอสพีเอส เมดิคอล  (บจก.) ราคาต่่าสุด ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒
33 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 6,000.00          6,000.00 เฉพาะเจาะจง คอสม่า เทรดด้ิง (บจก.) คอสม่า เทรดด้ิง (บจก.) ราคาต่่าสุด ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒
34 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 6,490.00          6,490.00 เฉพาะเจาะจง โมเดิร์นเมนู (บจก.) โมเดิร์นเมนู (บจก.) ราคาต่่าสุด ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒
35 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 28,304.80        28,304.80 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่่าสุด ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒
36 จัดซ้ือวสัดุเภสัชกรรม 1  รายการ 8,190.00          8,190.00 เฉพาะเจาะจง วานิชภัณฑ์ วานิชภัณฑ์ ราคาต่่าสุด ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒
37 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 3,424.00          3,424.00 เฉพาะเจาะจง สยามฟาร์มาซูติคอล   (บจก.) สยามฟาร์มาซูติคอล   (บจก.) ราคาต่่าสุด ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒
38 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3  รายการ 94,108.00        94,108.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่่าสุด ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒
39 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 5,850.00          5,850.00 เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร์ม (บจก.) โปลิฟาร์ม (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒
40 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 2,800.00          2,800.00 เฉพาะเจาะจง พอนด์ เคมีคอลส์ พอนด์ เคมีคอลส์ ราคาต่่าสุด ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒
41 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3  รายการ 7,295.00          7,295.00 เฉพาะเจาะจง อย. อย. ราคาต่่าสุด ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒
42 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 2,610.00          2,610.00 เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัชกรรม (บจก.มหาชน) ชุมชนเภสัชกรรม (บจก.มหาชน) ราคาต่่าสุด ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒
43 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3  รายการ 86,991.00        86,991.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒
44 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8  รายการ 48,093.28        48,093.28 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่่าสุด ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒
45 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 34,880.00        34,880.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒
46 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 2,396.80          2,396.80 เฉพาะเจาะจง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ (บจก.) ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒
47 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3  รายการ 42,003.60        42,003.60 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒
48 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 31,094.20        31,094.20 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (บจก.) ดีเคเอสเอช (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒
49 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4  รายการ 9,220.00          9,220.00 เฉพาะเจาะจง ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ่ากัด ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต่่าสุด ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒
50 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 12,300.00        12,300.00 เฉพาะเจาะจง ธงทองโอสถ (บจก.) ธงทองโอสถ (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒
51 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 2,520.00          2,520.00 เฉพาะเจาะจง ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ (บจก.) ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒
52 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 6,740.00          6,740.00 เฉพาะเจาะจง ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรีส์ (1969) (บจก.) ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรีส์ (1969) (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒
53 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5  รายการ 10,600.00        10,600.00 เฉพาะเจาะจง ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล (บจก.) ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒
54 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 2,520.00          2,520.00 เฉพาะเจาะจง ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) (บจก.) ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒
55 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 2,640.00          2,640.00 เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟาร์มาซี (หจก.) ภิญโญฟาร์มาซี (หจก.) ราคาต่่าสุด ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒



56 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 20,100.00        20,100.00 เฉพาะเจาะจง ไบโอวาลิส (บจก.) ไบโอวาลิส (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒
57 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 2,104.00          2,104.00 เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร์ม (บจก.) โปลิฟาร์ม (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒
58 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 7,938.00          7,938.00 เฉพาะเจาะจง พรีเมด ฟาร์มา (หสม.) พรีเมด ฟาร์มา (หสม.) ราคาต่่าสุด ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒
59 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 13,320.00        13,320.00 เฉพาะเจาะจง พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ (บจก.) พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒
60 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3  รายการ 45,740.00        45,740.00 เฉพาะเจาะจง ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ (บจก.) ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒
61 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 3,100.00          3,100.00 เฉพาะเจาะจง เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอร่ี (อ่านวยเภสัช) (บจก.) เอ.เอน็.บ ีลาบอราตอร่ี (อ่านวยเภสัช) (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒
62 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9  รายการ 23,444.00        23,444.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่่าสุด ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒
63 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 10,800.00        10,800.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒
64 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 6,200.00          6,200.00 เฉพาะเจาะจง โมเดิร์น ฟาร์มา (บจก.) โมเดิร์น ฟาร์มา (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒
65 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3  รายการ 7,050.00          7,050.00 เฉพาะเจาะจง ยูโทเปีย้น (บจก.) ยูโทเปีย้น (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒
66 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4  รายการ 24,909.60        24,909.60 เฉพาะเจาะจง สยามฟาร์มาซูติคอล   (บจก.) สยามฟาร์มาซูติคอล   (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒
67 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 4,000.00          4,000.00 เฉพาะเจาะจง มาสุ (บจก.) มาสุ (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒

มูลค่ารวม 1,962,500.70 



แบบ สขร.1

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง คดัเลือก หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจา้ง

1 จดัซ้ือน ้ายาตรวจวิเคราะห์ 1 รายการ 17,900.00                17,900.00            เฉพาะเจาะจง แอดวานซ์ไดแอคนอสติค แอดวานซ์ไดแอคนอสติค ราคาต ่าสุด 24  มค. 63

2 จดัซ้ือน ้ายาตรวจวิเคราะห์ 1 รายการ 10,000.00                10,000.00            เฉพาะเจาะจง ดี.เค.เอส.เอช ดี.เค.เอส.เอช ราคาต ่าสุด 8  มค. 63

3 จดัซ้ือน ้ายาตรวจวิเคราะห์ 5 รายการ 42,754.82                42,754.82            เฉพาะเจาะจง เฟอร์เมอร์ เฟอร์เมอร์ ราคาต ่าสุด 14  กพ. 63

4 จดัซ้ือน ้ายาตรวจวิเคราะห์ 1 รายการ 36,690.00                36,690.00            เฉพาะเจาะจง เอ็กซ์แลป จ ากดั เอ็กซ์แลป จ ากดั ราคาต ่าสุด 20 กพ. 63

5 จดัซ้ือน ้ายาตรวจวิเคราะห์ 1 รายการ 3,760.00                  3,760.00              เฉพาะเจาะจง ไอเมด ไอเมด ราคาต ่าสุด 14  กพ. 63

6 จดัซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 5,882.40                  5,882.40              เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลล าปาง ราคาต ่าสุด 6  มค. 63

7 จดัซ้ือน ้ายาตรวจวิเคราะห์ 1 รายการ 26,500.00                26,500.00            เฉพาะเจาะจง เฟอร์เมอร์ เฟอร์เมอร์ ราคาต ่าสุด 12 มี.ค 63

8 จดัจา้งตรวจวิเคราะห์ประจ าเดือน 1,110.00                  1,110.00              เฉพาะเจาะจง ศูนยแ์ลปธนบุรี ศูนยแ์ลปธนบุรี ราคาต ่าสุด 11 มี.ค 63

9 จดัจา้งตรวจวิเคราะห์ประจ าเดือน 1,735.00                  1,735.00              เฉพาะเจาะจง บ.พี.ชี.ที บ.พี.ชี.ที ราคาต ่าสุด 12 มี.ค 63

10 จดัจา้งตรวจวิเคราะห์ประจ าเดือน 36,770.00                36,770.00            เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลเกาะคา โรงพยาบาลเกาะคา ราคาต ่าสุด 15  มค. 63

11 จดัจา้งตรวจวิเคราะห์ประจ าเดือน 47,880.00                47,880.00            เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลล าปาง ราคาต ่าสุด 6  มค. 63

230,982.22              

(กลุ่มงานเทคนิคการแพทย)์ โรงพยาบาลแม่ทะ

วนัท่ี...........1-30  เมษายน   2563..................................

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 4,600.00          4,600.00       เฉพาะเจาะจง ธนชลการช่าง ธนชลการช่าง ราคาต่่าสุด 3 เม.ย.2563
2 เจ้าหนี-้ครุภัณฑ์ส่านักงาน 7,779.00          7,779.00       เฉพาะเจาะจง บ.เวล์ิดเทดอีเล็คโทรนิค จก. บ.เวล์ิดเทดอีเล็คโทรนิค จก. ราคาต่่าสุด 1 เม.ย.2563
3 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 12,100.00        12,100.00     เฉพาะเจาะจง นายสมนึก  วจิารย์ นายสมนึก  วจิารย์ ราคาต่่าสุด 3 เม.ย.2563
4 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 2,400.00          2,400.00       เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิ  เครือฟู นายศักด์ิ  เครือฟู ราคาต่่าสุด 25 เม.ย.2563
5 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 55,650.08        55,650.08     เฉพาะเจาะจง หจก.เจอีพี แอนด์ ซัพพลาย หจก.เจอีพี แอนด์ ซัพพลาย ราคาต่่าสุด 27 ม.ีค.2563
6 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 8,500.00          8,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอเทคนิคัล จก. บ.ไบโอเทคนิคัล จก. ราคาต่่าสุด 17 เม.ย.2563
7 เจ้าหนี-้วสัดุส่านักงาน 5,550.00          5,550.00       เฉพาะเจาะจง พ.พาณิชย2์ พ.พาณิชย2์ ราคาต่่าสุด 27 ม.ีค.2563
8 เจ้าหนี-้วสัดุคอมพิวเตอร์ 1,600.00          1,600.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร์ หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร์ ราคาต่่าสุด 21 เม.ย.2563
9 เจ้าหนี-้ครุภัณฑ์การแพทย์ 98,000.00        98,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.โกลบอล เฮลต้ีแคร์ จก. บ.โกลบอล เฮลต้ีแคร์ จก. ราคาต่่าสุด 27 ม.ีค.2563

10 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 490,460.00      490,460.00   เฉพาะเจาะจง นายสุรชาติ  พึง่สุข นายสุรชาติ  พึง่สุข ราคาต่่าสุด 19 ม.ีค.2563
11 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 6,105.55          6,105.55       เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้(ประเทศไทย) จก. บ.ริโก้(ประเทศไทย) จก. ราคาต่่าสุด 26 ม.ีค.2563
12 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 55,900.00        55,900.00     เฉพาะเจาะจง นายเติมพงษ์  ใหม่ใจดี นายเติมพงษ์  ใหม่ใจดี ราคาต่่าสุด 15 เม.ย.2563
13 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 26,643.00        26,643.00     เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  ศิริธรรม นายประเสริฐ  ศิริธรรม ราคาต่่าสุด 2 เม.ย.25563
14 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 351,441.50      351,441.50   เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  ศิริธรรม นายประเสริฐ  ศิริธรรม ราคาต่่าสุด 23 ม.ีค.2563
15 เจ้าหนี-้วสัดุส่านักงาน 712.00             712.00          เฉพาะเจาะจง แม่น้อยสังฆภัณฑ์ แม่น้อยสังฆภัณฑ์ ราคาต่่าสุด 27 ม.ีค.2563
16 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 7,910.00          7,910.00       เฉพาะเจาะจง บ.กสท โทรคมนาคม จก. บ.กสท โทรคมนาคม จก. ราคาต่่าสุด 21 เม.ย.2563
17 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 3,500.00          3,500.00       เฉพาะเจาะจง สุภาพรผ้าม่าน สุภาพรผ้าม่าน ราคาต่่าสุด 23 เม.ย.2513
18 เจ้าหนี-้วสัดุเชื้อเพลิง 16,958.30        16,958.30     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ ราคาต่่าสุด 27 ม.ีค.2563
19 เจ้าหนี-้วสัดุก่อสร้าง 4,827.84          4,827.84       เฉพาะเจาะจง หจก.อินชุมเจริญกิจ หจก.อินชุมเจริญกิจ ราคาต่่าสุด 27 ม.ีค.2563
20 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 5,148.00          5,148.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ราคาต่่าสุด 27 ม.ีค.2563
21 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 52,500.00        52,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านซี.เอ็ม.ที เซอร์วสิ ร้านซี.เอ็ม.ที เซอร์วสิ ราคาต่่าสุด 23 เม.ย.2563
22 เจ้าหนี-้วสัดุคอมพิวเตอร์ 8,400.00          8,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร์ หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร์ ราคาต่่าสุด 8 พ.ค.2563
23 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 5,884.00          5,884.00       เฉพาะเจาะจง บ.ลักค์คลีนนิ่ง ซัพพลาย จก. บ.ลักค์คลีนนิ่ง ซัพพลาย จก. ราคาต่่าสุด 8 พ.ค.2563
24 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 8,445.00          8,445.00       เฉพาะเจาะจง เตียเฮ่งฮง เตียเฮ่งฮง ราคาต่่าสุด 8 พ.ค.2563
25 เจ้าหนี-้วสัดุส่านักงาน 14,861.00        14,861.00     เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ราคาต่่าสุด 8 พ.ค.2563

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้อ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(ชื่อหน่วยงาน) กลุ่มงานบริหารทัว่ไป  โรงพยาบาลแม่ทะ

วันที่.....1-31 พฤษภาคม 2563



26 เจ้าหนี-้ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 5,136.00          5,136.00       เฉพาะเจาะจง หจก.วชิิตพาณิชย์ หจก.วชิิตพาณิชย์ ราคาต่่าสุด 20 เม.ย.2563
27 เจ้าหนี-้วสัดุคอมพิวเตอร์ 3,180.00          3,180.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร์ หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร์ ราคาต่่าสุด 22 เม.ย.2563
28 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 6,055.00          6,055.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบิก๊ ฟลาวเวอร์ ร้านบิก๊ ฟลาวเวอร์ ราคาต่่าสุด 22 เม.ย.2563
29 เจ้าหนี-้ครุภัณฑ์ส่านักงาน 6,590.00          6,590.00       เฉพาะเจาะจงหจก.เอ็น ที คอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลายหจก.เอ็น ที คอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลายราคาต่่าสุด 24 เม.ย.2563
30 เจ้าหนี-้ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 31,520.00        31,520.00     เฉพาะเจาะจง บ.สอาดกรุ๊ป จก. บ.สอาดกรุ๊ป จก. ราคาต่่าสุด 2 พ.ค.2563
31 เจ้าหนี-้ครุภัณฑ์การแพทย์ 17,250.00        17,250.00     เฉพาะเจาะจง บ.สอาดกรุ๊ป จก. บ.สอาดกรุ๊ป จก. ราคาต่่าสุด 2 พ.ค.2563
32 เจ้าหนี-้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 26,610.00        26,610.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร์ หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร์ ราคาต่่าสุด 2 พ.ค.2563
33 เจ้าหนี-้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 76,500.00        76,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร์ หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร์ ราคาต่่าสุด 5 พ.ค.2563
34 เจ้าหนี-้ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 1,580.00          1,580.00       เฉพาะเจาะจง เอเอ-ไพศาล ล่าปาง เอเอ-ไพศาล ล่าปาง ราคาต่่าสุด 5 พ.ค.2563
35 เจ้าหนี-้วสัดุยานพานหะ 23,600.00        23,600.00     เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เอส ออโต้ไทร หจก.พี.เอส ออโต้ไทร ราคาต่่าสุด 8 พ.ค.2563
36 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 5,440.00          5,440.00       เฉพาะเจาะจง บ.โพสส เฮลท์ แคร์ จก. บ.โพสส เฮลท์ แคร์ จก. ราคาต่่าสุด 29 เม.ย.2563

1,459,336.27   



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 9,280.00          9,280.00       เฉพาะเจาะจง หจก.พรรษาเวชภัณฑ์ หจก.พรรษาเวชภัณฑ์ ราคาต่่าสุด 29 เม.ย.2563
2 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 11,180.00        11,180.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จก. บ.ไทยก๊อส จก. ราคาต่่าสุด 29 เม.ย.2563
3 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 19,000.00        19,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม.บี.ดี.เซอร์จิคอล ซัพพลาย จก. บ.เอ็ม.บี.ดี.เซอร์จิคอล ซัพพลาย จก. ราคาต่่าสุด 29 เม.ย.2563
4 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 9,790.50          9,790.50       เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จก. บ.ซิลลิค ฟาร์มา จก. ราคาต่่าสุด 29 เม.ย.2563
5 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 1,498.00          1,498.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก. บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก. ราคาต่่าสุด 7 พ.ค.2563
6 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 1,370.00          1,370.00       เฉพาะเจาะจง บ.เบตเตอร์ เมดิคอล จก. บ.เบตเตอร์ เมดิคอล จก. ราคาต่่าสุด 7 พ.ค.2563
7 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 11,270.00        11,270.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป ราคาต่่าสุด 8 พ.ค.2563
8 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 7,400.00          7,400.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไอดีเวลล์ จก. บ.ไอดีเวลล์ จก. ราคาต่่าสุด 8 พ.ค.2563
9 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 2,860.00          2,860.00       เฉพาะเจาะจง บ.บีเวอร์ เมดิคอล อันดัสตรี จก. บ.บีเวอร์ เมดิคอล อันดัสตรี จก. ราคาต่่าสุด 12 พ.ค.2563

10 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 5,136.00          5,136.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก. บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก. ราคาต่่าสุด 14 พ.ค.2563
11 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 12,650.00        12,650.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป ราคาต่่าสุด 14 พ.ค.2563
12 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 11,245.70        11,245.70     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก. บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก. ราคาต่่าสุด 14 พ.ค.2563
13 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 7,800.00          7,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.บีเวอร์ เมดิคอล อันดัสตรี จก. บ.บีเวอร์ เมดิคอล อันดัสตรี จก. ราคาต่่าสุด 14 พ.ค.2563
14 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 14,680.00        14,680.00     เฉพาะเจาะจง บ.ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จก. บ.ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จก. ราคาต่่าสุด 29 เม.ย.2563

125,160.20      

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(ชื่อหน่วยงาน) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแม่ทะ

วันที่.....1-31 พฤษภาคม 2563

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้อ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ และราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม 8,121.60       8,121.60    เฉพาะเจาะจง บ.ทีโกเดนทอล แอนด์ เคมีคอล จ่ากัดบ.ทีโกเดนทอล แอนด์ เคมีคอล จ่ากัดราคาต่่าสุด
2 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม 16,884.00     16,884.00  เฉพาะเจาะจง บ.ทีโกเดนทอล แอนด์ เคมีคอล จ่ากัดบ.ทีโกเดนทอล แอนด์ เคมีคอล จ่ากัดราคาต่่าสุด

สรุปผลการด่าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
หนว่ยงาน   ทันตกรรม    โรงพยาบาลแม่ทะ

วันที่   1-31 พฤษภาคม  2563

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

ล่าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 11,395.50        11,395.50 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (บจก.) ดีเคเอสเอช (บจก.) ราคาต่่าสุด ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
2 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 20,865.00        20,865.00 เฉพาะเจาะจง ยูนีซัน (บจก.) ยูนีซัน (บจก.) ราคาต่่าสุด ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
3 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 5,000.00          5,000.00 เฉพาะเจาะจง ไบโอฟาร์ม ไบโอฟาร์ม ราคาต่่าสุด ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มูลค่ารวม 37,260.50 

สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลแม่ทะ

วนัที่.................1-31  พฤษภาคม 2563..................................



แบบ สขร.1

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง คดัเลือก หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจา้ง

1 จดัซ้ือน ้ายาตรวจวิเคราะห์ 1 รายการ 16,200.00                16,200.00            เฉพาะเจาะจง เฟอร์เมอร์ เฟอร์เมอร์ ราคาต ่าสุด 15 พค.63

2 จดัซ้ือน ้ายาตรวจวิเคราะห์ 5รายการ 7,110.00                  7,110.00              เฉพาะเจาะจง แลปมาสเตอร์ แลปมาสเตอร์ ราคาต ่าสุด 15 พค.63

3 จดัซ้ือน ้ายาตรวจวิเคราะห์ 4 รายการ 34,042.00                34,042.00            เฉพาะเจาะจง เฟอร์เมอร์ เฟอร์เมอร์ ราคาต ่าสุด 15 พค.63

4 จดัซ้ือน ้ายาตรวจวิเคราะห์ 1 รายการ 12,000.00                12,000.00            เฉพาะเจาะจง ดี.เค.เอส.เอช ดี.เค.เอส.เอช ราคาต ่าสุด 25 พค.63

5 จดัซ้ือน ้ายาตรวจวิเคราะห์ 3 รายการ 2,530.00                  2,530.00              เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ราคาต ่าสุด 8 พค.63

6 จดัซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 2,872.80                  2,872.80              เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลล าปาง ราคาต ่าสุด 15 พค.63

7 จดัจา้งตรวจวิเคราะห์ประจ าเดือน 2,750.00                  2,750.00              เฉพาะเจาะจง ศูนยแ์ลปธนบุรี ศูนยแ์ลปธนบุรี ราคาต ่าสุด 8 พค.63

8 จดัจา้งตรวจวิเคราะห์ประจ าเดือน 1,360.00                  1,360.00              เฉพาะเจาะจง บ.พี.ชี.ที บ.พี.ชี.ที ราคาต ่าสุด 13 พค.63

9 ค่าบริการโลหิตประจ าเดือน 2,500.00                  2,500.00              เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ราคาต ่าสุด 8 พค.63

10 ค่าบริการโลหิตประจ าเดือน 3,500.00                  3,500.00              เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ราคาต ่าสุด 8 เม.ย.63

11 จดัจา้งตรวจวิเคราะห์ประจ าเดือน 47,000.00                47,000.00            เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลเกาะคา โรงพยาบาลเกาะคา ราคาต ่าสุด 14 พค.63

12 จดัจา้งตรวจวิเคราะห์ประจ าเดือน 23,970.00                23,970.00            เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลเกาะคา โรงพยาบาลเกาะคา ราคาต ่าสุด 14 พค.63

13 จดัจา้งตรวจวิเคราะห์ประจ าเดือน 42,980.00                42,980.00            เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลล าปาง ราคาต ่าสุด 29 เม.ย.63

14 จดัจา้งตรวจวิเคราะห์ประจ าเดือน 47,165.00                47,165.00            เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลล าปาง ราคาต ่าสุด 26 พค.63

245,979.80              

วนัท่ี...........1-31  พฤษภาคม   2563..................................

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน

(กลุ่มงานเทคนิคการแพทย)์ โรงพยาบาลแม่ทะ
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