
                    บันทกึขอ้ความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทะ จังหวัดล าปาง  โทร.0-5428-9184 ต่อ 103 
ที่ ลป  00๓๒.30๑/250                                   วันที่   1 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง  ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

ด้วย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทะ ขอรายงานผลการด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างประจ าเดือนตามแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 (แบบ สขร.1) 
เรียบร้อยแล้ว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขออนุญาตให้น าผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวขึ้น
เผยแพร่บนเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลแม่ทะ (http://www.maethahospital.com) ต่อไป 
 
 
        

(นายสมควร จินะการ) 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 
 

   ทราบ และเห็นควรน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ต่อไป 
 
 

(นายนวรัตน์  วนาพันธพรกุล) 
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

http://www.maethahospital.com/


 
แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลแม่ทะ 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

เรื่อง การจัดท าผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างรายเดือน 
ประจ าเดือน  มิถุนายน 2563 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลแม่ทะ 
วัน/เดือน/ปี  : 1 กรกฎาคม 2563 
 
หัวข้อ : การจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจ าเดือน มิถุนายน 2563 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          การจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจ าเดือน มิถุนายน 2563 
Link ภายนอก :  ไม่ม ี
หมายเหตุ : 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
 
 
                            ผู้รับผิดชอบ                                                     ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                    (นายสมควร       จินะการ)                                     (นายนวรัตน์     วนาพันธพรกุล) 
             ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ                             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ  
                      หัวหนา้กลุ่มงานบริหารทั่วไป                               วันท่ี 1 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2563 
                 วันท่ี 1 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2563                              
                                                                                        
 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมลูขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นายอรุณศักดิ์ เครือดวงค า) 
เจ้าหน้าท่ี 

วันท่ี 1 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2563                    
 

 
 
 



 

                    บันทกึขอ้ความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทะ จังหวัดล าปาง  โทร.0-5428-9184 ต่อ 103 
ที่ ลป  00๓๒.30๑/275                                   วันที่   3 สิงหาคม 2563 
เรื่อง  ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

ด้วย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทะ ขอรายงานผลการด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างประจ าเดือนตามแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 (แบบ สขร.1) 
เรียบร้อยแล้ว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขออนุญาตให้น าผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวขึ้น
เผยแพร่บนเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลแม่ทะ (http://www.maethahospital.com) ต่อไป 
 
 
        

(นายสมควร จินะการ) 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 
 

   ทราบ และเห็นควรน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ต่อไป 
 
 

(นายนวรัตน์  วนาพันธพรกุล) 
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

http://www.maethahospital.com/


 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลแม่ทะ 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
เรื่อง การจัดท าผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างรายเดือน 

ประจ าเดือน  กรกฎาคม 2563 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลแม่ทะ 
วัน/เดือน/ปี  : 3  สิงหาคม 2563 
 
หัวข้อ : การจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          การจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 
Link ภายนอก :  ไม่ม ี
หมายเหตุ : 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
 
 
                            ผู้รับผิดชอบ                                                     ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                    (นายสมควร       จินะการ)                                     (นายนวรัตน์     วนาพันธพรกุล) 
             ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ                             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ  
                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                               วันท่ี 3 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2563 
                 วันท่ี 3 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2563                              
                                                                                        
 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมลูขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นายอรุณศักดิ์ เครือดวงค า) 
เจ้าหน้าท่ี 

วันท่ี 3 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2563                    
 

 
 



 

                    บันทกึขอ้ความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทะ จังหวัดล าปาง  โทร.0-5428-9184 ต่อ 103 
ที่ ลป  00๓๒.30๑/290                                   วันที่   1 กันยายน 2563 
เรื่อง  ขออนญุาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

ด้วย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทะ ขอรายงานผลการด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างประจ าเดือนตามแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 (แบบ สขร.1) 
เรียบร้อยแล้ว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขออนุญาตให้น าผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวขึ้น
เผยแพร่บนเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลแม่ทะ (http://www.maethahospital.com) ต่อไป 
 
 
        

(นายสมควร จินะการ) 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 
 

   ทราบ และเห็นควรน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ต่อไป 
 
 

(นายนวรัตน์  วนาพันธพรกุล) 
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

http://www.maethahospital.com/


แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลแม่ทะ 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
เรื่อง การจัดท าผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างรายเดือน 

ประจ าเดือน  สิงหาคม 2563 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลแม่ทะ 
วัน/เดือน/ปี  : 1 กันยายน 2563 
 
หัวข้อ : การจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจ าเดือน  สิงหาคม  2563 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          การจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจ าเดือน สิงหาคม  2563 
Link ภายนอก :  ไม่ม ี
หมายเหตุ : 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
 
 
                            ผู้รับผิดชอบ                                                     ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                    (นายสมควร       จินะการ)                                     (นายนวรัตน์     วนาพันธพรกุล) 
             ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ                             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ  
                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                               วันท่ี 1 เดือน กันยายน  พ.ศ.2563 
                 วันท่ี 1 เดือน กันยายน  พ.ศ.2563                              
                                                                                        
 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมลูขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นายอรุณศักดิ์ เครือดวงค า) 
เจ้าหน้าท่ี 

วันท่ี 1 เดือน กันยายน  พ.ศ.2563                    
 





        
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

(ชื่อหน่วยงาน) กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลแม่ทะ 

วันที่.....1-31  ตุลาคม 2562 

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้อ   ราคากลาง  วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา 

และราคาทีเ่สนอ ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซื้อ 
  โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง 

1 เจ้าหนี-้ค่าสาธารณูปโภค     631.30           631.30  เฉพาะเจาะจง บ.ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต จก. บ.ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต จก. ราคาต่ าสุด 28 ส.ค.2562 

2 เจ้าหนี-้วัสดุเชื้อเพลิง     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 ศูนย์ถ่ายเอกสาร 2000ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ ศูนย์ถ่ายเอกสาร 2000ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ ราคาต่ าสุด 30 ส.ค.2562 

4 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ  7,296.00        7,296.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ราคาต่ าสุด 30 ส.ค.2562 

5 เจ้าหนี-้วัสดุก่อสร้าง  2,960.00        2,960.00  เฉพาะเจาะจง บ.สหภัณฑ์เคหะกิจ จก. บ.สหภัณฑ์เคหะกิจ จก. ราคาต่ าสุด 1 ต.ค.2562 

6 เจ้าหนี-้วัสดุงานบ้านงานครัว   211,200.00    211,200.00  เฉพาะเจาะจง บ.เฮลท์ตี้ มายด์ โซลูชั่น จก. บ.เฮลท์ตี้ มายด์ โซลูชั่น จก. ราคาต่ าสุด 6 ก.ย.2562 

7 เจ้าหนี-้ครุภัณฑ์ส านักงาน   141,000.00    141,000.00  เฉพาะเจาะจง สินเจริญ เซอร์วิส สินเจริญ เซอร์วิส ราคาต่ าสุด 3 ต.ค.2562 

8 เจ้าหนี-้วัสดุยานพาหนะ   3,500.00        3,500.00  เฉพาะเจาะจง วิสิษฐการช่าง วิสิษฐการช่าง ราคาต่ าสุด 1 ต.ค.2562 

9 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ  1,110.00        1,110.00  เฉพาะเจาะจง จิตวัฒนาการพิมพ ์ จิตวัฒนาการพิมพ ์ ราคาต่ าสุด 7 ต.ค.2562 

10 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ     15,250.00      15,250.00  เฉพาะเจาะจง อู่ขวัญพัฒนก์ลการ อู่ขวัญพัฒนก์ลการ ราคาต่ าสุด 8 ต.ค.2562 

11 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ     55,650.08      55,650.08  เฉพาะเจาะจง หจก.เจอีพ ีแอนด ์ซัพพลาย หจก.เจอีพ ีแอนด ์ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 30 ก.ย.2562 

12 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ   285,000.00    285,000.00  เฉพาะเจาะจง นายสุรชาต ิ พึ่งสุข นายสุรชาต ิ 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 เซอร์วิส จก. บ.เอ๊กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จก. ราคาต่ าสุด 28 ส.ค.2562 

15 เจ้าหนี-้วัสดุส านักงาน   5,295.00        5,295.00  เฉพาะเจาะจง พ.พาณิชย ์ พ.พาณิชย ์ ราคาต่ าสุด 26 ส.ค.2562 

16 เจ้าหนี-้วัสดุคอมพิวเตอร ์    2,650.00        2,650.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร ์ หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร ์ ราคาต่ าสุด 1 ต.ค.2562 

17 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ     18,720.00      18,720.00  เฉพาะเจาะจง สินเจริญ เซอร์วิส สินเจริญ เซอร์วิส ราคาต่ าสุด 9 ต.ค.2562 

18 เจ้าหนี-้วัสดุยานพาหนะ   3,500.00        3,500.00  เฉพาะเจาะจง วิสิษฐการช่าง วิสิษฐการช่าง ราคาต่ าสุด 1 ต.ค.2562 

19 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 1,400.00        1,400.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร ์ หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร ์ ราคาต่ าสุด 7 ต.ค.2562 

20 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ     27,550.00      27,550.00  เฉพาะเจาะจง อู่ขวัญพัฒนก์ลการ อู่ขวัญพัฒนก์ลการ ราคาต่ าสุด 9 ต.ค.2562 



21 เจ้าหนี-้วัสดุส านักงาน    3,640.00        3,640.00  เฉพาะเจาะจง ศูนย์สาธิตตลาดบา้นหลวง ศูนย์สาธิตตลาดบา้นหลวง ราคาต่ าสุด 2 ต.ค.2562 

22 เจ้าหนี-้วัสดุงานบ้านงานครัว  3,120.00        3,120.00  เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์สตาร์โอเอ หจก.โฟร์สตาร์โอเอ ราคาต่ าสุด 7 ต.ค.2562 

23 เจ้าหนี-้วัสดุส านักงาน   6,806.00        6,806.00  เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร์ เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร์ ราคาต่ าสุด 7 ต.ค.2562 

24 เจ้าหนี-้วัสดุงานบ้านงานครัว    8,050.00        8,050.00  เฉพาะเจาะจง บ.ลักค์คลีนนิ่ง ซัพพลาย จก. บ.ลักค์คลีนนิ่ง ซัพพลาย จก. ราคาต่ าสุด 9 ต.ค.2562 

25 เจ้าหนี-้วัสดุงานบ้านงานครัว    6,343.00        6,343.00  เฉพาะเจาะจง เตียเฮ่งฮง เตียเฮ่งฮง ราคาต่ าสุด 9 ต.ค.2562 

26 เจ้าหนี-้วัสดุคอมพิวเตอร ์     13,280.00      13,280.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร ์ หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร ์ 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.สยามเดนท์ จก. บ.สยามเดนท์ จก. ราคาต่ าสุด 9 ต.ค.2562 

29 เจ้าหนี-้ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  2,461.00        2,461.00  เฉพาะเจาะจง หจก.วิชิตพาณิชย ์ หจก.วิชิตพาณิชย ์ ราคาต่ าสุด 29 ต.ค.2562 

30 เจ้าหนี-้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  3,900.00        3,900.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร ์ หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร ์ 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-้ครุภัณฑ์การแพทย ์     45,000.00      45,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงไฮทันตภัณฑ์ หจก.เชียงไฮทันตภัณฑ์ ราคาต่ าสุด 13 ก.ย.2562 

33 เจ้าหนี-้วัสดุก่อสร้าง     14,678.00      14,678.00  เฉพาะเจาะจง หจก.อินชุมเจริญกจิ หจก.อินชุมเจริญกจิ ราคาต่ าสุด 30 ก.ย.2562 

34 เจ้าหนี-้วัสดุยานพาหนะ     300.00           300.00  เฉพาะเจาะจง สุทัศน์  สุปินะ สุทัศน์  สุปินะ ราคาต่ าสุด 1 ต.ค.2562 

35 เจ้าหนี-้วัสดุไฟฟ้า  3,585.00        3,585.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพาณิฃ หจก.เจียวพาณิฃ ราคาต่ าสุด 1 ต.ค.2562 

36 เจ้าหนี-้วัสดุก่อสร้าง     13,349.00      13,349.00  เฉพาะเจาะจง บ.สหภัณฑ์เคหะกิจ จก. บ.สหภัณฑ์เคหะกิจ จก. ราคาต่ าสุด 2 ต.ค.2562 

37 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ    140.00           140.00  เฉพาะเจาะจง ณภัทร ยางยนต ์ ณภัทร ยางยนต ์ ราคาต่ าสุด 1 ต.ค.2562 

38 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ     26,258.00      26,258.00  เฉพาะเจาะจง น.ส.วิไลพร  กาค า น.ส.วิไลพร  กาค า ราคาต่ าสุด 1 ต.ค.2562 

                  

         

 

 
 
 
 
 
 
 



        
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

(ชื่อหน่วยงาน) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแมท่ะ 

วันที่.....1-31  ตุลาคม 2562 

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้อ   ราคากลาง  วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา 
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซื้อ 

  โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง 

1 เจ้าหนี-้วัสดุการแพทย ์        3,050.00        3,050.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ราคาต่ าสุด 2 ต.ค.2562 

2 เจ้าหนี-้วัสดุการแพทย ์        3,200.00        3,200.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.พี.เมดึคอล ซอลเตอร์ จ ากัด บริษัท ยู.พี.เมดึคอล ซอลเตอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 2 ต.ค.2562 

3 เจ้าหนี-้วัสดุการแพทย ์     17,505.20      17,505.20  เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด 3 ต.ค.2562 

4 เจ้าหนี-้วัสดุการแพทย ์        2,700.00        2,700.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด ราคาต่ าสุด 2 ต.ค.2562 

5 เจ้าหนี-้วัสดุการแพทย ์     14,316.60      14,316.60  เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุด 4 ต.ค.2562 

6 เจ้าหนี-้วัสดุการแพทย ์        1,316.10        1,316.10  เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุด 2 ต.ค.2562 

7 เจ้าหนี-้วัสดุการแพทย ์        8,750.00        8,750.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด ราคาต่ าสุด 4 ต.ค.2562 

8 เจ้าหนี-้วัสดุการแพทย ์        5,295.00        5,295.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร ์เมดิคอล อินดัสตรี้ จ ากัด บริษัท บีเวอร ์เมดิคอล อินดัสตรี้ จ ากัด ราคาต่ าสุด 4 ต.ค.2562 

9 เจ้าหนี-้วัสดุการแพทย ์     18,626.00      18,626.00  เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็บ หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็บ ราคาต่ าสุด 4 ต.ค.2562 

10 เจ้าหนี-้วัสดุการแพทย ์     21,970.00      21,970.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จ ากัด บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จ ากัด ราคาต่ าสุด 4 ต.ค.2562 

11 เจ้าหนี-้วัสดุการแพทย ์     38,400.00      38,400.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท โซวิค จ ากัด บริษัท โซวิค จ ากัด ราคาต่ าสุด 9 ต.ค.2562 

12 เจ้าหนี-้วัสดุการแพทย ์        9,844.00        9,844.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด 9 ต.ค.2562 

13 เจ้าหนี-้วัสดุการแพทย ์        2,610.80        2,610.80  เฉพาะเจาะจง บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 7 ต.ค.2562 

14 เจ้าหนี-้วัสดุการแพทย ์        1,391.00        1,391.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด 7 ต.ค.2562 

                  

 
 
 
 
 
 
 



        
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

(กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์) โรงพยาบาลแม่ทะ 

วันที่...........1-31   ตุลาคม   2562.................................. 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อ   ราคากลาง  วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา 

และราคาทีเ่สนอ ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซื้อ 

  โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง 

1 จัดซ้ือน้ ายาตรวจวิเคราะห ์1 รายการ 26850 26850 เฉพาะเจาะจง แอดวานซ์ไดแอคนอสติค แอดวานซ์ไดแอคนอสติค ราคาต่ าสุด 11 ต.ค. 62 

2 จัดซื้อน้ ายาตรวจวิเคราะห ์4 รายการ 11610 11610 เฉพาะเจาะจง แลปมาสเตอร์ แลปมาสเตอร์ ราคาต่ าสุด 11 ต.ค. 62 

3 จัดซื้อน้ ายาตรวจวิเคราะห ์1 รายการ 10000 10000 เฉพาะเจาะจง ดี.เค.เอส.เอช ดี.เค.เอส.เอช ราคาต่ าสุด 11 ต.ค. 62 

4 จัดซื้อน้ ายาตรวจวิเคราะห ์1 รายการ 6500 6500 เฉพาะเจาะจง เฟอร์เมอร์ เฟอร์เมอร์ ราคาต่ าสุด 25 ต.ค. 62 

5 จัดซื้อน้ ายาตรวจวิเคราะห ์6 รายการ 1250.2 1250.2 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ราคาต่ าสุด 8 ต.ค. 62 

6 จัดซื้อน้ ายาตรวจวิเคราะห ์1 รายการ 7000 7000 เฉพาะเจาะจง เอ็กซ์แลป จ ากัด เอ็กซ์แลป จ ากัด ราคาต่ าสุด 30 ต.ค. 62 

7 จัดซื้อน้ ายาตรวจวิเคราะห ์1 รายการ 25793.07 25793.07 เฉพาะเจาะจง เอ็กซ์แลป จ ากัด เอ็กซ์แลป จ ากัด ราคาต่ าสุด 31 ต.ค. 62 

8 จัดซื้อน้ ายาตรวจวิเคราะห ์1 รายการ 53000 53000 เฉพาะเจาะจง เฟอร์เมอร์ เฟอร์เมอร์ ราคาต่ าสุด 31 ต.ค. 62 

9 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ  11,240.00   11,240.00  เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลล าปาง ราคาต่ าสุด 27 ต.ค. 62 

10 จัดจ้างตรวจวิเคราะห์ประจ าเดือน 3555 3555 เฉพาะเจาะจง บ.พี.ชี.ท ี บ.พี.ชี.ท ี ราคาต่ าสุด 11 ต.ค. 62 

11 จัดจ้างตรวจวิเคราะห์ประจ าเดือน 930 930 เฉพาะเจาะจง ศูนย์แลปธนบุร ี ศูนย์แลปธนบุร ี ราคาต่ าสุด 11 ต.ค. 62 

12 ค่าบริการโลหิตประจ าเดือน 30360 30360 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ราคาต่ าสุด 8 ต.ค. 62 

                  

 
 
 
 
 
 
 
 



        
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

หน่วยงาน ทันตกรรม โรงพยาบาลแมท่ะ 

วันที ่  1-31  ตุลาคม 2562 

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้อ   ราคากลาง  วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา 

และราคาทีเ่สนอ ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซื้อ 

  โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดุทันตกรรม       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 จัดซื้อวัสดุทันตกรรม     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 

                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลแม่ทะ 

วันที่.................1-31 ตุลาคม 2562.................................. 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อ   ราคากลาง  วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญา 

และราคาทีเ่สนอ ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือก 
หรือข้อตกลงในการ

ซื้อ 

  โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง 

1 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 25  รายการ 95,772.44   95,772.44  เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

2 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 24,610.00   24,610.00  คัดเลือก 101 เมดิแคร์ 101 เมดิแคร์ ราคาต่ าสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

3 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 67,410.00   67,410.00  เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

4 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 34,500.00   34,500.00  คัดเลือก เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง (บจก.) เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง (บจก.) ราคาต่ าสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

5 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา  1 รายการ 21,800.00   21,800.00  คัดเลือก เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง (บจก.) เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง (บจก.) ราคาต่ าสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

6 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 48,150.00   48,150.00  คัดเลือก ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล (บจก.) ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล (บจก.) ราคาต่ าสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

7 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 5  รายการ 6,000.00   6,000.00  เฉพาะเจาะจง คอสม่า เทรดดิ้ง (บจก.) คอสม่า เทรดดิ้ง (บจก.) ราคาต่ าสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

8 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 4  รายการ 76,051.60   76,051.60  เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

9 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 4  รายการ 31,808.96   31,808.96  เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (บจก.) ดีเคเอสเอช (บจก.) ราคาต่ าสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

10 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 8  รายการ 93,094.60   93,094.60  เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

11 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 22,000.00   22,000.00  เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

12 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 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 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 17,334.00   17,334.00  เฉพาะเจาะจง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ (บจก.) ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

14 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 7,900.00   7,900.00  เฉพาะเจาะจง ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) (บจก.) ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

15 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 22,791.00   22,791.00  เฉพาะเจาะจง บี.เอ็ล.เอช.เทรดดิ้ง (บจก.) บี.เอ็ล.เอช.เทรดดิ้ง (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

16 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 17,280.50   17,280.50  เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

17 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 8,460.00   8,460.00  เฉพาะเจาะจง พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ (บจก.) พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

18 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 6  รายการ 25,300.00   25,300.00  เฉพาะเจาะจง ฟาร์มีน่า (บจก.) ฟาร์มีน่า (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

19 จัดซือ้เวชภัณฑ์ยา 3  รายการ 5,625.00   5,625.00  เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟาร์มาซี (หจก.) ภิญโญฟาร์มาซี (หจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 



20 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 14,800.00   14,800.00  เฉพาะเจาะจง เมดไลน์ (บจก.) เมดไลน์ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

21 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 740.00   740.00  เฉพาะเจาะจง ยูโทเปี้ยน (บจก.) ยูโทเปี้ยน (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

22 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 8,800.00   8,800.00  เฉพาะเจาะจง ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี (บจก.) ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

23 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 18,110.00   18,110.00  เฉพาะเจาะจง วี แอนด ์ว ีกรุงเทพฯ (บจก.) วี แอนด ์ว ีกรุงเทพฯ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

24 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 5  รายการ 16,194.45   16,194.45  เฉพาะเจาะจง สยามฟาร์มาซูติคอล   (บจก.) สยามฟาร์มาซูติคอล   (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

25 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 11,342.00   11,342.00  เฉพาะเจาะจง สหแพทย์เภสัช (บจก.) สหแพทย์เภสัช (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

26 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 3  รายการ 13,505.00   13,505.00  เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร์ม (บจก.) โปลิฟาร์ม (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

27 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 3  รายการ 21,990.00   21,990.00  เฉพาะเจาะจง พรอส ฟาร์มา (บจก.) พรอส ฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

28 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 13,880.00   13,880.00  เฉพาะเจาะจง พรีเมด ฟาร์มา (หสม.) พรีเมด ฟาร์มา (หสม.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

29 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 5  รายการ 50,050.00   50,050.00  เฉพาะเจาะจง พาร์ตาแลบ (บจก.) พาร์ตาแลบ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

30 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 8,132.00   8,132.00  เฉพาะเจาะจง บี.เอ็ล.ฮั้ว (บจก.) บี.เอ็ล.ฮั้ว (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

31 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 3  รายการ 16,680.00   16,680.00  เฉพาะเจาะจง เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้  (บจก.) เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้  (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

32 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 19,500.00   19,500.00  เฉพาะเจาะจง ไบโอวาลิส (บจก.) ไบโอวาลิส (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

33 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 5  รายการ 15,875.00   15,875.00  เฉพาะเจาะจง เอสพีเอส เมดิคอล  (บจก.) เอสพีเอส เมดิคอล  (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

34 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 2,400.00   2,400.00  เฉพาะเจาะจง เฮลท์ตี้มี เฮลท์ตี้มี ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

35 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 3  รายการ 3,456.00   3,456.00  เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค แอตแลนติค ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

36 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 4,150.00   4,150.00  เฉพาะเจาะจง คอนดรักส์ (บจก.) คอนดรักส์ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

37 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 3,500.00   3,500.00  เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง (บจก.) เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

38 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 3,174.00   3,174.00  เฉพาะเจาะจง ที เอ็น พี เฮลท์แคร ์(บจก.) ที เอ็น พี เฮลท์แคร ์(บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

39 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 4,080.00   4,080.00  เฉพาะเจาะจง ที.แมน ฟาร์มา (บจก.) ที.แมน ฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

40 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 4  รายการ 4,475.00   4,475.00  เฉพาะเจาะจง ธงทองโอสถ (บจก.) ธงทองโอสถ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

41 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 3,400.00   3,400.00  เฉพาะเจาะจง ฟาร์ม่าไลน์ (บจก.) ฟาร์ม่าไลน์ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

42 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 4,450.00   4,450.00  เฉพาะเจาะจง โมเดิร์น ฟาร์มา (บจก.) โมเดิร์น ฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

43 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 4  รายการ 94,575.00   94,575.00  เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

44 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 2,900.00   2,900.00  เฉพาะเจาะจง โมเดิร์นเมนู (บจก.) โมเดิร์นเมนู (บจก.) ราคาต่ าสุด ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

45 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 5,000.00   5,000.00  เฉพาะเจาะจง เอสพีเอส เมดิคอล  (บจก.) เอสพีเอส เมดิคอล  (บจก.) ราคาต่ าสุด ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

46 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 4  รายการ 4,590.00   4,590.00  เฉพาะเจาะจง ยูโทเปี้ยน (บจก.) ยูโทเปี้ยน (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 



47 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 12,000.00   12,000.00  เฉพาะเจาะจง เอฟซีพี เอฟซีพี ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

48 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 12  รายการ 73,131.80   73,131.80  เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

49 จัดซื้อวัสดุเภสัชกรรม 6  รายการ 14,830.00   14,830.00  เฉพาะเจาะจง วานิชภัณฑ์ วานิชภัณฑ์ ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

50 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 2,700.00   2,700.00  เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาแลนด์ (1982) (บจก.) ฟาร์มาแลนด์ (1982) (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

51 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 8,988.00   8,988.00  เฉพาะเจาะจง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ (บจก.) ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

52 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 3,750.00   3,750.00  เฉพาะเจาะจง พรอส ฟาร์มา (บจก.) พรอส ฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

53 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 6,464.00   6,464.00  เฉพาะเจาะจง เมดดิไฟว์ฟาร์ม่า (บจก.) เมดดิไฟว์ฟาร์ม่า (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

54 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 3,255.00   3,255.00  เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัชกรรม (บจก.มหาชน) ชุมชนเภสัชกรรม (บจก.มหาชน) ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

55 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 9,305.21   9,305.21  เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

56 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 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 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 2,236.30   2,236.30  เฉพาะเจาะจง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ (บจก.) ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

58 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 2,100.00   2,100.00  เฉพาะเจาะจง ที เอ็น พี เฮลท์แคร ์(บจก.) ที เอ็น พี เฮลท์แคร ์(บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

59 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 2,140.00   2,140.00  เฉพาะเจาะจง ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรีส์ (1969) (บจก.) ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรีส์ (1969) (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

60 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 4,180.00   4,180.00  เฉพาะเจาะจง 2เอม็ (เมด-เมเกอร์) (บจก.) 2เอ็ม (เมด-เมเกอร์) (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

61 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 2,640.00   2,640.00  เฉพาะเจาะจง ธงทองโอสถ (บจก.) ธงทองโอสถ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

62 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 2,900.00   2,900.00  เฉพาะเจาะจง นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) (บจก.) นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

63 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 8,667.00   8,667.00  เฉพาะเจาะจง บี.เอ็ล.เอช.เทรดดิ้ง (บจก.) บี.เอ็ล.เอช.เทรดดิ้ง (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

64 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 5,189.50   5,189.50  เฉพาะเจาะจง บี.เอ็ล.ฮั้ว (บจก.) บี.เอ็ล.ฮั้ว (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

65 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 6,920.00   6,920.00  เฉพาะเจาะจง เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้  (บจก.) เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้  (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

66 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 3,900.00   3,900.00  เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร์ม (บจก.) โปลิฟาร์ม (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

67 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 2,440.00   2,440.00  เฉพาะเจาะจง พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ (บจก.) พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

68 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 4 รายการ 8,330.00   8,330.00  เฉพาะเจาะจง ฟาร์มีน่า (บจก.) ฟาร์มีน่า (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

69 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 2,400.00   2,400.00  เฉพาะเจาะจง มาสุ (บจก.) มาสุ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

70 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 3,700.00   3,700.00  เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรต าบลแม่มอก สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรต าบลแม่มอก ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

71 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 2,280.00   2,280.00  เฉพาะเจาะจง โมเดิรน์ ฟาร์มา (บจก.) โมเดิร์น ฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

72 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 4,425.00   4,425.00  เฉพาะเจาะจง วี แอนด ์ว ีกรุงเทพฯ (บจก.) วี แอนด ์ว ีกรุงเทพฯ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

73 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 1,450.00   1,450.00  เฉพาะเจาะจง แสงไทยเมดิคอล (บจก.) แสงไทยเมดิคอล (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 



74 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 5,120.00   5,120.00  เฉพาะเจาะจง เอสพีเอส เมดิคอล  (บจก.) เอสพีเอส เมดิคอล  (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

75 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 13 รายการ 46,372.10   46,372.10  เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

76 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 2,899.70   2,899.70  เฉพาะเจาะจง เกร๊ทเตอร์มายบาซิน (บจก.) เกร๊ทเตอร์มายบาซิน (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

77 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 1,000.00   1,000.00  เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

78 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 2,280.00   2,280.00  เฉพาะเจาะจง จรูญเภสัช (บจก.) จรูญเภสัช (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

79 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 19,260.00   19,260.00  คัดเลือก ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล (บจก.) ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

80 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 695.00   695.00  เฉพาะเจาะจง รพ.ล าปาง รพ.ล าปาง ราคาต่ าสุด ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

81 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 18,275.60   18,275.60  เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

82 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 6,420.00   6,420.00  เฉพาะเจาะจง สยามฟาร์มาซูติคอล   (บจก.) สยามฟาร์มาซูติคอล   (บจก.) ราคาต่ าสุด ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 


