
แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 15,000.00        15,000.00       เฉพาะเจาะจง นางประทมุ  สักลอ นางประทมุ  สักลอ ราคาต่่าสุด 27 เม.ย.2563
2 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 55,650.08        55,650.08       เฉพาะเจาะจง หจก.เจอีพ ีแอนด์ ซัพพลาย หจก.เจอีพ ีแอนด์ ซัพพลาย ราคาต่่าสุด 27 เม.ย.2563
3 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 6,331.21          6,331.21         เฉพาะเจาะจง บ.ริโก(้ประเทศไทย) จก. บ.ริโก(้ประเทศไทย) จก. ราคาต่่าสุด 24 เม.ย.2563
4 เจ้าหนี-้ครุภณัฑ์ส่านักงาน 11,513.20        11,513.20       เฉพาะเจาะจง ซัน เฟอร์นิเทค ซัน เฟอร์นิเทค ราคาต่่าสุด 24 เม.ย.2563
5 เจ้าหนี-้ครุภณัฑ์ส่านักงาน 10,970.00        10,970.00       เฉพาะเจาะจง บ.สอาดกรุ๊ป จก. บ.สอาดกรุ๊ป จก. ราคาต่่าสุด 7 พ.ค.2563
6 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 90,364.00        90,364.00       เฉพาะเจาะจง สินเจริญเซอร์วสิ สินเจริญเซอร์วสิ ราคาต่่าสุด 7 พ.ค.2563
7 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 496,000.00      496,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม อี ลานนา เซอร์วสิ หจก.เอ็ม อี ลานนา เซอร์วสิ ราคาต่่าสุด 27 เม.ย.2563
8 เจ้าหนี-้ครุภณัฑ์ส่านักงาน 25,412.50        25,412.50       เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  ศิริธรรม นายประเสริฐ  ศิริธรรม ราคาต่่าสุด 12 พ.ค.2563
9 เจ้าหนี-้ครุภณัฑ์การแพทย์ 98,000.00        98,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก. บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก. ราคาต่่าสุด 7 พ.ค.2563

10 เจ้าหนี-้วสัดุอื่น ๆ 1,205.00          1,205.00         เฉพาะเจาะจง บ.อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็กโทรนิคส์ จก.บ.อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็กโทรนิคส์ จก. ราคาต่่าสุด 22 มี.ค.2563
11 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 11,700.00        11,700.00       เฉพาะเจาะจง อู่ขวญัพฒัน์กลการ อู่ขวญัพฒัน์กลการ ราคาต่่าสุด 29 เม.ย.2563
12 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 7,910.00          7,910.00         เฉพาะเจาะจง บ.กสท โทรคมนาคม จก. บ.กสท โทรคมนาคม จก. ราคาต่่าสุด 29 เม.ย.2563
13 เจ้าหนี-้วสัดุเชื้อเพลิง 16,001.10        16,001.10       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ ราคาต่่าสุด 29 เม.ย.2563
14 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 29,130.00        29,130.00       เฉพาะเจาะจง อู่ขวญัพฒัน์กลการ อู่ขวญัพฒัน์กลการ ราคาต่่าสุด 29 เม.ย.2563
15 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 2,400.00          2,400.00         เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิ  เครือฟู นายศักด์ิ  เครือฟู ราคาต่่าสุด 29 เม.ย.2563
16 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 10,320.00        10,320.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ ราคาต่่าสุด 29 เม.ย.2563
17 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 29,130.00        29,130.00       เฉพาะเจาะจง อู่ขวญัพฒัน์กลการ อู่ขวญัพฒัน์กลการ ราคาต่่าสุด 29 เม.ย.2563
18 เจ้าหนี-้วสัดุส่านักงาน 5,430.00          5,430.00         เฉพาะเจาะจง พ.พาณิชย์ 2 พ.พาณิชย์ 2 ราคาต่่าสุด 29 เม.ย.2563
19 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 16,130.00        16,130.00       เฉพาะเจาะจง อู่ขวญัพฒัน์กลการ อู่ขวญัพฒัน์กลการ ราคาต่่าสุด 29 เม.ย.2563
20 เจ้าหนี-้วสัดุอื่น ๆ 400.00             400.00            เฉพาะเจาะจง สุรีรัตน์พนัธไ์ม้ สุรีรัตน์พนัธไ์ม้ ราคาต่่าสุด 13 พ.ค.2563
21 เจ้าหนี-้วสัดุอื่น ๆ 600.00             600.00            เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงศ์  วรรณสาร นายกิตติพงศ์  วรรณสาร ราคาต่่าสุด 12 พ.ค.2563
22 เจ้าหนี-้วสัดุส่านักงาน 500.00             500.00            เฉพาะเจาะจง ร้านการะเกด ร้านการะเกด ราคาต่่าสุด 13 พ.ค.2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(ชื่อหน่วยงาน) กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลแม่ทะ

วันที.่....1-30 มิถุนายน  2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



23 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 5,770.00          5,770.00         เฉพาะเจาะจง สุภาพรผ้าม่าน สุภาพรผ้าม่าน ราคาต่่าสุด 29 เม.ย.2563
24 เจ้าหนี-้วสัดุคอมพวิเตอร์ 3,740.00          3,740.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ ราคาต่่าสุด 13 พ.ค.2563
25 เจ้าหนี-้ครุภณัฑ์ส่านักงาน 15,500.00        15,500.00       เฉพาะเจาะจง สินเจริญเซอร์วสิ สินเจริญเซอร์วสิ ราคาต่่าสุด 8 พ.ค.2563
26 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 54,500.00        54,500.00       เฉพาะเจาะจง นายสิงหช์ัย  สายค่าฟู นายสิงหช์ัย  สายค่าฟู ราคาต่่าสุด 8 พ.ค.2563
27 เจ้าหนี-้ครุภณัฑ์ส่านักงาน 29,800.00        29,800.00       เฉพาะเจาะจง หจก.น้่าล้อมเคหะภณัฑ์ หจก.น้่าล้อมเคหะภณัฑ์ ราคาต่่าสุด 8 พ.ค.2563
28 เจ้าหนี-้ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ 3,017.40          3,017.40         เฉพาะเจาะจง บ.ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป จก. บ.ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป จก. ราคาต่่าสุด 25 พ.ค.2563
29 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 31,600.00        31,600.00       เฉพาะเจาะจง สินเจริญเซอร์วสิ สินเจริญเซอร์วสิ ราคาต่่าสุด 25 พ.ค.2563
30 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 1,050,000.00       1,050,000.00      เฉพาะเจาะจง นายมานพ  เปยีงใจ นายมานพ  เปยีงใจ ราคาต่่าสุด 20 มี.ค.2563
31 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 5,880.00          5,880.00         เฉพาะเจาะจง นายเสน่ห ์ พะยอม นายเสน่ห ์ พะยอม ราคาต่่าสุด 20 พ.ค.2563
32 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 8,040.00          8,040.00         เฉพาะเจาะจง นายเสน่ห ์ พะยอม นายเสน่ห ์ พะยอม ราคาต่่าสุด 20 พ.ค.2563
33 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 10,460.00        10,460.00       เฉพาะเจาะจง กิ๊ก สติกเกอร์ กิ๊ก สติกเกอร์ ราคาต่่าสุด 20 พ.ค.2563
34 เจ้าหนี-้วสัดุส่านักงาน 480.00             480.00            เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ราคาต่่าสุด 1 เม.ย.2563
35 เจ้าหนี-้วสัดุยานพาหนะ 100.00             100.00            เฉพาะเจาะจง สุทศัน์ สุปนิะ สุทศัน์ สุปนิะ ราคาต่่าสุด 25 พ.ค.2563
36 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 4,560.00          4,560.00         เฉพาะเจาะจง หจก.บญุเลิศเฟอร์นิเจอร์ หจก.บญุเลิศเฟอร์นิเจอร์ ราคาต่่าสุด 26 พ.ค.2563
37 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 1,500.00          1,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.เชียงแอร์แม่ทะ ร้าน ช.เชียงแอร์แม่ทะ ราคาต่่าสุด 25 พ.ค.2563
38 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 1,840.00          1,840.00         เฉพาะเจาะจง จิตวฒันาการพมิพ์ จิตวฒันาการพมิพ์ ราคาต่่าสุด 25 พ.ค.2563
39 เจ้าหนี-้ครุภณัฑ์ส่านักงาน 2,500.00          2,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.น้่าล้อมเคหะภณัฑ์ หจก.น้่าล้อมเคหะภณัฑ์ ราคาต่่าสุด 27 พ.ค.2563
40 เจ้าหนี-้วสัดุก่อสร้าง 3,850.00          3,850.00         เฉพาะเจาะจง โรจนธนาพนัธ์ โรจนธนาพนัธ์ ราคาต่่าสุด 1 มิ.ย.2563
41 เจ้าหนี-้วสัดุส่านักงาน 800.00             800.00            เฉพาะเจาะจง เสเซอร์ เสเซอร์ ราคาต่่าสุด 1 มิ.ย.2563
42 เจ้าหนี-้วสัดุส่านักงาน 12,402.00        12,402.00       เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ราคาต่่าสุด 1 มิ.ย.2563
43 เจ้าหนี-้วสัดุคอมพวิเตอร์ 7,100.00          7,100.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ ราคาต่่าสุด 1 มิ.ย.2563
44 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 7,494.00          7,494.00         เฉพาะเจาะจง เตียเฮ่งฮง เตียเฮ่งฮง ราคาต่่าสุด 1 มิ.ย.2563
45 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 5,524.00          5,524.00         เฉพาะเจาะจง บ.ลักค์คลีนนิ่ง ซัพพลาย จก. บ.ลักค์คลีนนิ่ง ซัพพลาย จก. ราคาต่่าสุด 1 มิ.ย.2563
46 เจ้าหนี-้วสัดุคอมพวิเตอร์ 3,280.00          3,280.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ ราคาต่่าสุด 1 มิ.ย.2563
47 เจ้าหนี-้ครุภณัฑ์ส่านักงาน 2,000.00          2,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.น้่าล้อมเคหะภณัฑ์ หจก.น้่าล้อมเคหะภณัฑ์ ราคาต่่าสุด 1 มิ.ย.2563
48 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 980.00             980.00            เฉพาะเจาะจง บ.เอ.ท.ีพ.ีอินเตอร์เมดิคอล จก. บ.เอ.ท.ีพ.ีอินเตอร์เมดิคอล จก. ราคาต่่าสุด 1 มิ.ย.2563
49 เจ้าหนี-้วสัดุส่านักงาน 6,000.00          6,000.00         เฉพาะเจาะจง ศูนย์สาธติการตลาดบา้นหลวง ศูนย์สาธติการตลาดบา้นหลวง ราคาต่่าสุด 3 มิ.ย.2563
50 เจ้าหนี-้วสัดุส่านักงาน 522.00             522.00            เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ราคาต่่าสุด 8 มิ.ย.2563
51 เจ้าหนี-้วสัดุไฟฟา้ 3,430.00          3,430.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ ราคาต่่าสุด 8 มิ.ย.2563



52 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 672.00             672.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ยากัตซิงหล่์าปาง หจก.ยากัตซิงหล่์าปาง ราคาต่่าสุด 8 มิ.ย.2563
53 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 212,876.50      212,876.50     เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  ศิริธรรม นายประเสริฐ  ศิริธรรม ราคาต่่าสุด 25 พ.ค.2563

2,436,314.99      



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 300.00             300.00            เฉพาะเจาะจง บ.บเีวอร์ เมดิคอล อันดัสตรี จก. บ.บเีวอร์ เมดิคอล อันดัสตรี จก. ราคาต่่าสุด 27 พ.ค.2563
2 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 14,124.00        14,124.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จก. บ.ซิลลิค ฟาร์มา จก. ราคาต่่าสุด 29 พ.ค.2563
3 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 10,500.00        10,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จก. บ.ไทยก๊อส จก. ราคาต่่าสุด 29 พ.ค.2563
4 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 7,145.00          7,145.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป ราคาต่่าสุด 29 พ.ค.2563
5 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 4,680.00          4,680.00         เฉพาะเจาะจง บ.บเีวอร์ เมดิคอล อันดัสตรี จก. บ.บเีวอร์ เมดิคอล อันดัสตรี จก. ราคาต่่าสุด 8 มิ.ย.2563
6 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 3,700.00          3,700.00         เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จก. บ.ซิลลิค ฟาร์มา จก. ราคาต่่าสุด 8 มิ.ย.2563
7 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 14,519.90        14,519.90       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก. บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก. ราคาต่่าสุด 10 มิ.ย.2563
8 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 3,250.00          3,250.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไพรม์ เมดิคอล จก. บ.ไพรม์ เมดิคอล จก. ราคาต่่าสุด 8 มิ.ย.2563
9 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 1,605.00          1,605.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก. บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก. ราคาต่่าสุด 8 มิ.ย.2563

10 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 26,493.20        26,493.20       เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จก. บ.ซิลลิค ฟาร์มา จก. ราคาต่่าสุด 10 มิ.ย.2563
11 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 31,120.00        31,120.00       เฉพาะเจาะจง บ.ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จก. บ.ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จก. ราคาต่่าสุด 29 พ.ค.2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(ชื่อหน่วยงาน) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแม่ทะ

วันที.่....1-30 มิถุนายน 2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

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

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 12,000.00        12,000.00 เฉพาะเจาะจง เอฟซีพี เอฟซีพี ราคาต่่าสุด ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
2 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 9,329.00          9,329.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่่าสุด ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
3 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 450.00             450.00 เฉพาะเจาะจง อย. อย. ราคาต่่าสุด ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
4 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 9,148.50          9,148.50 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
5 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 2,350.00          2,350.00 เฉพาะเจาะจง ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ่ากัด ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ่ากดั ราคาต่่าสุด ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
6 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 5,992.00          5,992.00 เฉพาะเจาะจง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ (บจก.) ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
7 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 3,424.00          3,424.00 เฉพาะเจาะจง บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว (บจก.) บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
8 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 2,700.00          2,700.00 เฉพาะเจาะจง ไบโอวาลิส (บจก.) ไบโอวาลิส (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
9 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 9,090.00          9,090.00 เฉพาะเจาะจง พรอส ฟาร์มา (บจก.) พรอส ฟาร์มา (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

10 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 4,620.00          4,620.00 เฉพาะเจาะจง มาสุ (บจก.) มาสุ (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
11 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 3,060.00          3,060.00 เฉพาะเจาะจง โมเดิร์นเมนู (บจก.) โมเดิร์นเมนู (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
12 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 4,922.00          4,922.00 เฉพาะเจาะจง สยามฟาร์มาซูติคอล   (บจก.) สยามฟาร์มาซูติคอล   (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
13 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 2,620.00          2,620.00 เฉพาะเจาะจง เอสพเีอส เมดิคอล  (บจก.) เอสพเีอส เมดิคอล  (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
14 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 7,906.41          7,906.41 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่่าสุด ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
15 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 1,050.00          1,050.00 เฉพาะเจาะจง รพ.ล่าปาง รพ.ล่าปาง ราคาต่่าสุด ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
16 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 5,520.00          5,520.00 เฉพาะเจาะจง เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี  (บจก.) เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี  (บจก.) ราคาต่่าสุด ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
17 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 4,800.00          4,800.00 เฉพาะเจาะจง พอนด์ เคมีคอลส์ พอนด์ เคมีคอลส์ ราคาต่่าสุด ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
18 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 2,582.25          2,582.25 เฉพาะเจาะจง รพ.ล่าปาง รพ.ล่าปาง ราคาต่่าสุด ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
19 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 12  รายการ 57,428.10        57,428.10 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่่าสุด ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
20 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 30,441.00        30,441.00 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (บจก.) ดีเคเอสเอช (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
21 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 6,750.00          6,750.00 เฉพาะเจาะจง ไบโอวาลิส (บจก.) ไบโอวาลิส (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
22 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 23,673.75        23,673.75 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลแม่ทะ

วนัที.่................1-30  มิถุนายน 2563..................................



23 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4  รายการ 9,667.45          9,667.45 เฉพาะเจาะจง สยามฟาร์มาซูติคอล   (บจก.) สยามฟาร์มาซูติคอล   (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
24 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 50,000.00        50,000.00 เฉพาะเจาะจง เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี  (บจก.) เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี  (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
25 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 2,515.40          2,515.40 เฉพาะเจาะจง จรูญเภสัช (บจก.) จรูญเภสัช (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
26 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 3,600.00          3,600.00 เฉพาะเจาะจง แอลบเีอส แอลบเีอส ราคาต่่าสุด ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
27 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 225.00             225.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่่าสุด ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
28 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 5,400.00          5,400.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
29 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 7,000.00          7,000.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
30 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 10,320.00        10,320.00 เฉพาะเจาะจง ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ (บจก.) ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
31 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 6,275.00          6,275.00 เฉพาะเจาะจง พาร์ตาแลบ (บจก.) พาร์ตาแลบ (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
32 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 5  รายการ 19,466.60        19,466.60 เฉพาะเจาะจง สหแพทย์เภสัช (บจก.) สหแพทย์เภสัช (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
33 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 6,200.00          6,200.00 เฉพาะเจาะจง เอสพเีอส เมดิคอล  (บจก.) เอสพเีอส เมดิคอล  (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
34 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 4,500.00          4,500.00 เฉพาะเจาะจง ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรีส์ (1969) (บจก.) ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรีส์ (1969) (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
35 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 2,840.00          2,840.00 เฉพาะเจาะจง ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1979) (บจก.) ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1979) (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
36 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 9,390.00          9,390.00 เฉพาะเจาะจง พรอส ฟาร์มา (บจก.) พรอส ฟาร์มา (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
37 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 2,550.00          2,550.00 เฉพาะเจาะจง พรีเมด ฟาร์มา (หสม.) พรีเมด ฟาร์มา (หสม.) ราคาต่่าสุด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
38 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 3,000.00          3,000.00 เฉพาะเจาะจง ฟาร์มีน่า (บจก.) ฟาร์มีน่า (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
39 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 4,260.00          4,260.00 เฉพาะเจาะจง ยูโทเปี้ยน (บจก.) ยูโทเปี้ยน (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
40 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 15,850.00        15,850.00 เฉพาะเจาะจง ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ (บจก.) ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
41 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 2,600.00          2,600.00 เฉพาะเจาะจง แอปคาร์ ฟาร์มาแลป แอปคาร์ ฟาร์มาแลป ราคาต่่าสุด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
42 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 7,300.00          7,300.00 เฉพาะเจาะจง ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ (บจก.) ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ (บจก.) ราคาต่่าสุด ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
43 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 3,135.10          3,135.10 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่่าสุด ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

มูลค่ารวม 385,951.56 



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 จัดซ้ือน้่ายาตรวจวเิคราะห ์1 รายการ 26,500.00        26,500.00       เฉพาะเจาะจง เฟอร์เมอร์ เฟอร์เมอร์ ราคาต่่าสุด 18 มิย..63
2 จัดซ้ือน้่ายาตรวจวเิคราะห ์6รายการ 10,820.00        10,820.00       เฉพาะเจาะจง แลปมาสเตอร์ แลปมาสเตอร์ ราคาต่่าสุด 18 มิย..63
3 จัดซ้ือน้่ายาตรวจวเิคราะห ์3 รายการ 230.00             230.00            เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ราคาต่่าสุด 17 มิย..63
4 จัดซ้ือน้่ายาตรวจวเิคราะห ์1 รายการ 2,880.00          2,880.00         เฉพาะเจาะจง วายดี วายดี ราคาต่่าสุด 17 มิย..63
5 จัดซ้ือน้่ายาตรวจวเิคราะห ์2 รายการ 8,682.18          8,682.18         เฉพาะเจาะจง เฟอร์เมอร์ เฟอร์เมอร์ ราคาต่่าสุด 12 มิย..63
6 จัดซ้ือน้่ายาตรวจวเิคราะห ์1 รายการ 36,690.00        36,690.00       เฉพาะเจาะจง เอ็กซ์แลป จ่ากัด เอ็กซ์แลป จ่ากัด ราคาต่่าสุด 12 มิย..63
7 จัดซ้ือน้่ายาตรวจวเิคราะห ์1 รายการ 17,900.00        17900 เฉพาะเจาะจง แอดวานซ์ไดแอคนอสติค แอดวานซ์ไดแอคนอสติค ราคาต่่าสุด 12 มิย..63
8 จัดซ้ือน้่ายาตรวจวเิคราะห ์1 รายการ 7,000.00          7,000.00         เฉพาะเจาะจง เอ็กซ์แลป จ่ากัด เอ็กซ์แลป จ่ากัด ราคาต่่าสุด 12 มิย..63
9 ค่าบริการโลหติประจ่าเดือน 12,000.00        12,000.00       เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ราคาต่่าสุด 9 มิย..63

10 จัดจ้างตรวจวเิคราะหป์ระจ่าเดือน 2,590.00          2,590.00         เฉพาะเจาะจง บ.พ.ีช.ีที บ.พ.ีช.ีที ราคาต่่าสุด 16 มิย..63
11 จัดจ้างตรวจวเิคราะหป์ระจ่าเดือน 3,300.00          3300 เฉพาะเจาะจง ศูนย์แลปธนบรีุ ศูนย์แลปธนบรีุ ราคาต่่าสุด 12 มิย..63
12 จัดจ้างตรวจวเิคราะหป์ระจ่าเดือน 39,210.00        39210 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลเกาะคา โรงพยาบาลเกาะคา ราคาต่่าสุด 19 มิย..63

167,802.18     

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(กลุ่มงานเทคนิคการแพทย)์ โรงพยาบาลแม่ทะ

วันที.่..........1-30  มิถุนายน   2563..................................

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง

1 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม 7,500.00       7,500.00      เฉพาะเจาะจง เอกซา ซีแลม เอกซา ซีแลม ราคาต่่าสุด
2 จัดจ้างท่าฟันปลอม 11,270.00     11,270.00    เฉพาะเจาะจง บ. โพส เฮลท์ แคร์ จ่ากัด บ. โพส เฮลท์ แคร์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด

18,770.00     

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน
หน่วยงาน   ทันตกรรม    โรงพยาบาลแมท่ะ

วันที ่  1-30 มถุินายน  2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 3,480.00          3,480.00         เฉพาะเจาะจง บ.บเีวอร์ เมดิคอล อันดัสตรี จก. บ.บเีวอร์ เมดิคอล อันดัสตรี จก. ราคาต่่าสุด 1 ก.ค.2563
2 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 25,123.60        25,123.60       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก. บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก. ราคาต่่าสุด 3 ก.ค.2563
3 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 17,772.70        17,772.70       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก. บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก. ราคาต่่าสุด 3 ก.ค.2563
4 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 11,850.00        11,850.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จก. บ.ไทยก๊อส จก. ราคาต่่าสุด 3 ก.ค.2563
5 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 19,220.00        19,220.00       เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป ราคาต่่าสุด 3 ก.ค.2563
6 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 2,300.50          2,300.50         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก. บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก. ราคาต่่าสุด 8 ก.ค.2563
7 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 4,900.00          4,900.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จก. บ.ไทยก๊อส จก. ราคาต่่าสุด 8 ก.ค.2563
8 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 21,200.00        21,200.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอสแอลพ ีเมดิคอล จก. บ.เอสแอลพ ีเมดิคอล จก. ราคาต่่าสุด 10 ก.ค.2563
9 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 17,400.00        17,400.00       เฉพาะเจาะจง บ.ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จก. บ.ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จก. ราคาต่่าสุด 30 มิ.ย.2563

10 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 14,200.00        14,200.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอสแอลพ ีเมดิคอล จก. บ.เอสแอลพ ีเมดิคอล จก. ราคาต่่าสุด 25 ธ.ค.2562

137,446.80      

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(ชื่อหน่วยงาน) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแม่ทะ

วันที.่....1-31 กรกฎาคม 2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 เจ้าหนี-้ครุภณัฑ์ส่านักงาน 4,990.00          4,990.00         เฉพาะเจาะจง บ.สอาดกรุ๊ป จก. บ.สอาดกรุ๊ป จก. ราคาต่่าสุด 18 มิ.ย.2563
2 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 8,066.17          8,066.17         เฉพาะเจาะจง บ.ริโก(้ประเทศไทย) จก. บ.ริโก(้ประเทศไทย) จก. ราคาต่่าสุด 27 พ.ค.2563
3 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 20,000.00        20,000.00       เฉพาะเจาะจง นายมนตรี  วงศ์ปะละ นายมนตรี  วงศ์ปะละ ราคาต่่าสุด 27 พ.ค.2563
4 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 20,000.00        20,000.00       เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิ  เครือฟู นายศักด์ิ  เครือฟู ราคาต่่าสุด 27 พ.ค.2563
5 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 3,200.00          3,200.00         เฉพาะเจาะจง บ.แอร์โฟล แคลลิเบรชั่น จก. บ.แอร์โฟล แคลลิเบรชั่น จก. ราคาต่่าสุด 7 พ.ค.2563
6 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 9,750.00          9,750.00         เฉพาะเจาะจง นางเสาวรัตน์  ดอนสมจิตต์ นางเสาวรัตน์  ดอนสมจิตต์ ราคาต่่าสุด 1 มิ.ย.2563
7 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 2,400.00          2,400.00         เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิ  เครือฟู นายศักด์ิ  เครือฟู ราคาต่่าสุด 27 พ.ค.2563
8 เจ้าหนี-้วสัดุเชื้อเพลิง 20,841.10        20,841.10       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ ราคาต่่าสุด 27 พ.ค.2563
9 เจ้าหนี-้วสัดุก่อสร้าง 19,633.43        19,633.43       เฉพาะเจาะจง หจก.อินชุม เจริญกิจ หจก.อินชุม เจริญกิจ ราคาต่่าสุด 27 พ.ค.2563

10 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 9,020.00          9,020.00         เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิ  เครือฟู นายศักด์ิ  เครือฟู ราคาต่่าสุด 4 มิ.ย.2563
11 เจ้าหนี-้วสัดุส่านักงาน 6,495.00          6,495.00         เฉพาะเจาะจง พ.พาณิชย์ 2 พ.พาณิชย์ 2 ราคาต่่าสุด 27 พ.ค.2563
12 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 33,100.00        33,100.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มเอสจี เทคเมนกรุ๊ป จก. บ.เอ็มเอสจี เทคเมนกรุ๊ป จก. ราคาต่่าสุด 4 มิ.ย.2563
13 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 5,250.00          5,250.00         เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิ  เครือฟู นายศักด์ิ  เครือฟู ราคาต่่าสุด 1 มิ.ย.2563
14 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 6,888.00          6,888.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ ราคาต่่าสุด 27 พ.ค.2563
15 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 540.00             540.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเฟริสปร้ินท์ ร้านเฟริสปร้ินท์ ราคาต่่าสุด 22 มิ.ย.2563
16 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 7,910.00          7,910.00         เฉพาะเจาะจง บ.กสท โทรคมนาคม จก. บ.กสท โทรคมนาคม จก. ราคาต่่าสุด 27 พ.ค.2563
17 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 5,724.00          5,724.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ยากัตซิงหล่์าปาง หจก.ยากัตซิงหล่์าปาง ราคาต่่าสุด 27 พ.ค.2563
18 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 1,920.00          1,920.00         เฉพาะเจาะจง บ.ช.เภสัช จก. บ.ช.เภสัช จก. ราคาต่่าสุด 1 ก.ค.2563
19 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 10,955.00        10,955.00       เฉพาะเจาะจง เตียเฮ่งฮง เตียเฮ่งฮง ราคาต่่าสุด 1 ก.ค.2563
20 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 5,421.00          5,421.00         เฉพาะเจาะจง บ.นครกิโลเซ็นเตอร์ จก. บ.นครกิโลเซ็นเตอร์ จก. ราคาต่่าสุด 1 ก.ค.2563
21 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 14,050.00        14,050.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอจีนีเทค จก. บ.ไบโอจีนีเทค จก. ราคาต่่าสุด 29 มิ.ย.2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(ชื่อหน่วยงาน) กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลแม่ทะ

วันที.่....1-31 กรกฎาคม  2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



22 เจ้าหนี-้วสัดุส่านักงาน 2,313.00          2,313.00         เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ราคาต่่าสุด 1 ก.ค.2563
23 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 7,786.00          7,786.00         เฉพาะเจาะจง บ.ลักค์คลีนนิ่ง ซัพพลาย จก. บ.ลักค์คลีนนิ่ง ซัพพลาย จก. ราคาต่่าสุด 29 เม.ย.2563
24 เจ้าหนี-้วสัดุส่านักงาน 9,898.00          9,898.00         เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ราคาต่่าสุด 1 ก.ค.2563
25 เจ้าหนี-้วสัดุคอมพวิเตอร์ 13,220.00        13,220.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ ราคาต่่าสุด 1 ก.ค.2563
26 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 20,500.00        20,500.00       เฉพาะเจาะจง สินเจริญเซอร์วสิ สินเจริญเซอร์วสิ ราคาต่่าสุด 24 มิ.ย.2563
27 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 1,170.00          1,170.00         เฉพาะเจาะจง ต่ิงโฆษณา ต่ิงโฆษณา ราคาต่่าสุด 22 มิ.ย.2563
28 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 2,000.00          2,000.00         เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  ศิริธรรม นายประเสริฐ  ศิริธรรม ราคาต่่าสุด 24 มิ.ย.2563
29 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 6,177.00          6,177.00         เฉพาะเจาะจง เตียเฮ่งฮง เตียเฮ่งฮง ราคาต่่าสุด 1 ก.ค.2563
30 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 17,600.00        17,600.00       เฉพาะเจาะจง บ.เคมเทค เฮลทแ์คร์ จก. บ.เคมเทค เฮลทแ์คร์ จก. ราคาต่่าสุด 1 ก.ค.2563
31 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 10,000.00        10,000.00       เฉพาะเจาะจง ศูนย์สาธติการตลาดบา้นหลวง ศูนย์สาธติการตลาดบา้นหลวง ราคาต่่าสุด 1 ก.ค.2563
32 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 8,000.00          8,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.เสาวรัตน์  ดอนสมจิตต์ น.ส.เสาวรัตน์  ดอนสมจิตต์ ราคาต่่าสุด 29 มิ.ย.2563
33 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 15,000.00        15,000.00       เฉพาะเจาะจง นางประทมุ  สักลอ นางประทมุ  สักลอ ราคาต่่าสุด 29 มิ.ย.2563
34 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 123,960.00      123,960.00     เฉพาะเจาะจง บ.รัตนาแอ๊พแพเร็ลแคร์ จก. บ.รัตนาแอ๊พแพเร็ลแคร์ จก. ราคาต่่าสุด 8 มิ.ย.2563
35 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 44,350.00        44,350.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.วไิลพร  กาค่า น.ส.วไิลพร  กาค่า ราคาต่่าสุด 29 มิ.ย.2563
36 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 4,560.00          4,560.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเฟริสปร้ินท์ ร้านเฟริสปร้ินท์ ราคาต่่าสุด 8 ก.ค.2563
37 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 7,995.83          7,995.83         เฉพาะเจาะจง บ.ริโก(้ประเทศไทย) จก. บ.ริโก(้ประเทศไทย) จก. ราคาต่่าสุด 29 มิ.ย.2563
38 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 55,650.08        55,650.08       เฉพาะเจาะจง หจก.เจอีพ ีแอนด์ ซัพพลาย หจก.เจอีพ ีแอนด์ ซัพพลาย ราคาต่่าสุด 29 มิ.ย.2563
39 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 170,400.00      170,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.เฮลทต้ี์ มายด์ โซลูชั่น จก. บ.เฮลทต้ี์ มายด์ โซลูชั่น จก. ราคาต่่าสุด 14 พ.ค.2563

736,733.61     



แบบ สขร.1

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

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 12,091.00        12,091.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่่าสุด ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
2 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 2,530.55          2,530.55 เฉพาะเจาะจง สหแพทย์เภสัช (บจก.) สหแพทย์เภสัช (บจก.) ราคาต่่าสุด ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
3 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 5,350.00          5,350.00 เฉพาะเจาะจง รพ.ล่าปาง รพ.ล่าปาง ราคาต่่าสุด ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
4 จัดซ้ือวสัดุเภสัชกรรม 6  รายการ 15,930.00        15,930.00 เฉพาะเจาะจง วานิชภณัฑ์ วานิชภณัฑ์ ราคาต่่าสุด ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
5 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 7,800.00          7,800.00 เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร์ม (บจก.) โปลิฟาร์ม (บจก.) ราคาต่่าสุด ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
6 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 723.79             723.79 เฉพาะเจาะจง รพ.เกาะคา รพ.เกาะคา ราคาต่่าสุด ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
7 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 13 รายการ 96,388.49        96,388.49 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่่าสุด ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
8 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 5  รายการ 33,878.35        33,878.35 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
9 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 5  รายการ 39,129.90        39,129.90 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (บจก.) ดีเคเอสเอช (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

10 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 16,540.00        16,540.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
11 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 7  รายการ 28,030.00        28,030.00 เฉพาะเจาะจง พาร์ตาแลบ (บจก.) พาร์ตาแลบ (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
12 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 6,120.00          6,120.00 เฉพาะเจาะจง โมเดิร์นเมนู (บจก.) โมเดิร์นเมนู (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
13 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 4,650.00          4,650.00 เฉพาะเจาะจง ยูเมด้า (บจก.) ยูเมด้า (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
14 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 3,000.00          3,000.00 เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค แอตแลนติค ราคาต่่าสุด ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
15 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4  รายการ 23,980.00        23,980.00 เฉพาะเจาะจง ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ (บจก.) ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
16 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 3,000.00          3,000.00 เฉพาะเจาะจง ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรีส์ (1969) (บจก.) ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรีส์ (1969) (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
17 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 15 รายการ 88,632.91        88,632.91 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่่าสุด ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
18 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4  รายการ 18,532.40        18,532.40 เฉพาะเจาะจง สยามฟาร์มาซูติคอล   (บจก.) สยามฟาร์มาซูติคอล   (บจก.) ราคาต่่าสุด ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
19 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 2,086.50          2,086.50 เฉพาะเจาะจง เกร๊ทเตอร์มายบาซิน (บจก.) เกร๊ทเตอร์มายบาซิน (บจก.) ราคาต่่าสุด ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
20 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 2,160.00          2,160.00 เฉพาะเจาะจง แอลบเีอส แอลบเีอส ราคาต่่าสุด ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
21 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 5,400.00          5,400.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่่าสุด ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
22 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 2,900.00          2,900.00 เฉพาะเจาะจง ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ่ากัด ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ่ากดั ราคาต่่าสุด ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลแม่ทะ

วนัที.่................1-31  กรกฏาคม  2563..................................



23 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 4,660.00          4,660.00 เฉพาะเจาะจง ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ (บจก.) ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ (บจก.) ราคาต่่าสุด ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
24 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 2,225.00          2,225.00 เฉพาะเจาะจง ท.ีแมน ฟาร์มา (บจก.) ท.ีแมน ฟาร์มา (บจก.) ราคาต่่าสุด ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
25 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 2,650.00          2,650.00 เฉพาะเจาะจง ธงทองโอสถ (บจก.) ธงทองโอสถ (บจก.) ราคาต่่าสุด ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
26 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 36,100.00        36,100.00 เฉพาะเจาะจง เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี  (บจก.) เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี  (บจก.) ราคาต่่าสุด ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
27 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 5,400.00          5,400.00 เฉพาะเจาะจง ไบโอวาลิส (บจก.) ไบโอวาลิส (บจก.) ราคาต่่าสุด ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
28 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 2,510.00          2,510.00 เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร์ม (บจก.) โปลิฟาร์ม (บจก.) ราคาต่่าสุด ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
29 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 3,250.00          3,250.00 เฉพาะเจาะจง ฟาร์มีน่า (บจก.) ฟาร์มีน่า (บจก.) ราคาต่่าสุด ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
30 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 5,292.00          5,292.00 เฉพาะเจาะจง พรีเมด ฟาร์มาพลัส (บจก.) พรีเมด ฟาร์มาพลัส (บจก.) ราคาต่่าสุด ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
31 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4  รายการ 3,555.40          3,555.40 เฉพาะเจาะจง ภญิโญฟาร์มาซี (หจก.) ภญิโญฟาร์มาซี (หจก.) ราคาต่่าสุด ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
32 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 6,892.00          6,892.00 เฉพาะเจาะจง เมดไลน์ (บจก.) เมดไลน์ (บจก.) ราคาต่่าสุด ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
33 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 1,599.80          1,599.80 เฉพาะเจาะจง สหแพทย์เภสัช (บจก.) สหแพทย์เภสัช (บจก.) ราคาต่่าสุด ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
34 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 2,610.00          2,610.00 เฉพาะเจาะจง แสงไทยเมดิคอล (บจก.) แสงไทยเมดิคอล (บจก.) ราคาต่่าสุด ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
35 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 3,400.00          3,400.00 เฉพาะเจาะจง เอสพเีอส เมดิคอล  (บจก.) เอสพเีอส เมดิคอล  (บจก.) ราคาต่่าสุด ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
36 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 5,400.00          5,400.00 เฉพาะเจาะจง เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี  (บจก.) เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี  (บจก.) ราคาต่่าสุด ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
37 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4  รายการ 7,310.00          7,310.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่่าสุด ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

มูลค่ารวม 511,708.09 



แบบ สขร.1

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ และราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 จัดซ้ือวสัดุทนัตกรรม 18,180.00        18,180.00       เฉพาะเจาะจง บ. Dent mate บ. Dent mate ราคาต่่าสุด
2 จัดจ้างท่าฟนัปลอม 10,670.00        10,670.00       เฉพาะเจาะจง บ.Hexa บ.Hexa ราคาต่่าสุด
3 จัดซ้ือวสัดุทนัตกรรม 12,310.00        12,310.00       เฉพาะเจาะจง บ. เซ่ียงไฮ้ทนัตภณัฑ์ บ. เซ่ียงไฮ้ทนัตภณัฑ์ ราคาต่่าสุด

41,160.00       

สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
หน่วยงาน   ทนัตกรรม    โรงพยาบาลแม่ทะ

วนัที่   1-31 กรกฎาคม  2563



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 จัดซ้ือน้่ายาตรวจวเิคราะห ์3 รายการ 230.00             230.00            เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ราคาต่่าสุด 9   กค.63
2 จัดซ้ือน้่ายาตรวจวเิคราะห ์ 1รายการ 13,000.00        13,000.00       เฉพาะเจาะจง เฟอร์เมอร์ เฟอร์เมอร์ ราคาต่่าสุด 17   กค.63
3 จัดซ้ือน้่ายาตรวจวเิคราะห ์3รายการ 5,430.00          5,430.00         เฉพาะเจาะจง แลปมาสเตอร์ แลปมาสเตอร์ ราคาต่่าสุด 16   กค.63
4 จัดซ้ือน้่ายาตรวจวเิคราะห ์ 1รายการ 16,200.00        16,200.00       เฉพาะเจาะจง เฟอร์เมอร์ เฟอร์เมอร์ ราคาต่่าสุด 16   กค.63
5 จัดซ้ือน้่ายาตรวจวเิคราะห ์1 รายการ 3220 3220 เฉพาะเจาะจง ไอเมด ไอเมด ราคาต่่าสุด 17  กค.63
6 จัดซ้ือน้่ายาตรวจวเิคราะห ์ 9รายการ 96,228.22        96,228.22       เฉพาะเจาะจง เฟอร์เมอร์ เฟอร์เมอร์ ราคาต่่าสุด 17  กค.63
7 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 1 รายการ 2,872.80          2,872.80         เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลล่าปาง โรงพยาบาลล่าปาง ราคาต่่าสุด 20  กค.63
8 จัดจ้างตรวจวเิคราะหป์ระจ่าเดือน 61240 61240 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลล่าปาง โรงพยาบาลล่าปาง ราคาต่่าสุด 28  กค.63
9 ค่าบริการโลหติประจ่าเดือน 19,000.00        19,000.00       เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ราคาต่่าสุด 28  กค.63

10 จัดจ้างตรวจวเิคราะหป์ระจ่าเดือน 7,250.00          7,250.00         เฉพาะเจาะจง ศูนย์แลปธนบรีุ ศูนย์แลปธนบรีุ ราคาต่่าสุด 17  กค.63
11 จัดจ้างตรวจวเิคราะหป์ระจ่าเดือน 3,650.00          3,650.00         เฉพาะเจาะจง บ.พ.ีช.ีที บ.พ.ีช.ีที ราคาต่่าสุด 15 กค.63

228,321.02     

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(กลุ่มงานเทคนิคการแพทย)์ โรงพยาบาลแม่ทะ

วันที.่..........1-31  กรกฏาคม   2563..................................

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 2,400.00          2,400.00         เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิ  เครือฟู นายศักด์ิ  เครือฟู ราคาต่่าสุด 1 ก.ค.2563
2 เจ้าหนี-้วสัดุส่านักงาน 1,792.00          1,792.00         เฉพาะเจาะจง แม่น้อยสังฆภณัฑ์ แม่น้อยสังฆภณัฑ์ ราคาต่่าสุด 30 มิ.ย.2563
3 เจ้าหนี-้วสัดุส่านักงาน 5,250.00          5,250.00         เฉพาะเจาะจง พ.พาณิชย์ 2 พ.พาณิชย์ 2 ราคาต่่าสุด 30 มิ.ย.2563
4 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 14,400.00        14,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ ราคาต่่าสุด 30 มิ.ย.2563
5 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 6,000.00          6,000.00         เฉพาะเจาะจง นายปยิชล  ฝ้ันจักสาย นายปยิชล  ฝ้ันจักสาย ราคาต่่าสุด 30 มิ.ย.2563
6 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 4,800.00          4,800.00         เฉพาะเจาะจง จิตวฒันาการพมิพ์ จิตวฒันาการพมิพ์ ราคาต่่าสุด 20 ก.ค.2563
7 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 320.00             320.00            เฉพาะเจาะจง จิตวฒันาการพมิพ์ จิตวฒันาการพมิพ์ ราคาต่่าสุด 29 ก.ค.2563
8 เจ้าหนี-้วสัดุเชื้อเพลิง 18,161.70        18,161.70       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ ราคาต่่าสุด 30 มิ.ย.2563
9 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 7,910.00          7,910.00         เฉพาะเจาะจง บ.กสท โทรคมนาคม จก. บ.กสท โทรคมนาคม จก. ราคาต่่าสุด 30 มิ.ย.2563

10 เจ้าหนี-้วสัดุยานพาหนะ 3,500.00          3,500.00         เฉพาะเจาะจง วสิิษฐการช่าง วสิิษฐการช่าง ราคาต่่าสุด 3 ส.ค.2563
11 เจ้าหนี-้วสัดุส่านักงาน 12,363.00        12,363.00       เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ราคาต่่าสุด 5 ส.ค.2563
12 เจ้าหนี-้วสัดุคอมพวิเตอร์ 6,140.00          6,140.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ ราคาต่่าสุด 5 ส.ค.2563
13 เจ้าหนี-้ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 17,000.00        17,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.เมดิคูล จก. บ.เมดิคูล จก. ราคาต่่าสุด 24 ก.ค.2563
14 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 8,500.00          8,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านซี เอ็ม ซี เซอร์วสิ ร้านซี เอ็ม ซี เซอร์วสิ ราคาต่่าสุด 1 ส.ค.2563
15 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 8,230.00          8,230.00         เฉพาะเจาะจง บ.ลักค์คลีนนิ่ง ซัพพลาย จก. บ.ลักค์คลีนนิ่ง ซัพพลาย จก. ราคาต่่าสุด 4 ส.ค.2563
16 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 9,678.00          9,678.00         เฉพาะเจาะจง เตียเฮ่งฮง เตียเฮ่งฮง ราคาต่่าสุด 5 ส.ค.2563
17 เจ้าหนี-้วสัดุส่านักงาน 15,000.00        15,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ดลาเบล ร้านกู๊ดลาเบล ราคาต่่าสุด 5 ส.ค.2563
18 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 23,800.00        23,800.00       เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิ  เครือฟู นายศักด์ิ  เครือฟู ราคาต่่าสุด 5 ส.ค.2563
19 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 97,650.00        97,650.00       เฉพาะเจาะจง นายวนิิจ  ทาปลัด นายวนิิจ  ทาปลัด ราคาต่่าสุด 25 มิ.ย.2563
20 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 28,556.00        28,556.00       เฉพาะเจาะจง สุพสัชะณี  กิ่งแม่กึ่ย สุพสัชะณี  กิ่งแม่กึ่ย ราคาต่่าสุด 21 ก.ค.2563

291,450.70     

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(ชื่อหน่วยงาน) กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลแม่ทะ

วันที.่....1-31 สิงหาคม  2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 8,132.00          8,132.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก. บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก. ราคาต่่าสุด 31 ก.ค.2563
2 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 5,690.00          5,690.00         เฉพาะเจาะจง บ.บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี จก. บ.บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี จก. ราคาต่่าสุด 31 ก.ค.2563
3 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 15,480.00        15,480.00       เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป ราคาต่่าสุด 31 ก.ค.2563
4 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 9,105.00          9,105.00         เฉพาะเจาะจง บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จก. บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จก. ราคาต่่าสุด 31 ก.ค.2563
5 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 13,246.60        13,246.60       เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จก. บ.ซิลลิค ฟาร์มา จก. ราคาต่่าสุด 5 ส.ค.2563
6 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 13,150.00        13,150.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จก. บ.ไทยก๊อส จก. ราคาต่่าสุด 5 ส.ค.2563
7 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 13,439.20        13,439.20       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก. บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก. ราคาต่่าสุด 5 ส.ค.2563
8 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 6,200.00          6,200.00         เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จก. บ.ซิลลิค ฟาร์มา จก. ราคาต่่าสุด 5 ส.ค.2563
9 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 1,200.00          1,200.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป ราคาต่่าสุด 3 ส.ค.2563

85,642.80       

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(ชื่อหน่วยงาน) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแม่ทะ

วันที.่....1-31 สิงหาคม 2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 3,100.00          3,100.00 เฉพาะเจาะจง รพ.ล่าปาง รพ.ล่าปาง ราคาต่่าสุด ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
2 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 14,200.00        14,200.00 เฉพาะเจาะจง พเีอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ (บจก.) พเีอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ (บจก.) ราคาต่่าสุด ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
3 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 4,250.00          4,250.00 เฉพาะเจาะจง พรีเมด ฟาร์มาพลัส (บจก.) พรีเมด ฟาร์มาพลัส (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
4 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 24,150.00        24,150.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
5 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 9  รายการ 71,262.00        71,262.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่่าสุด ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
6 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 5  รายการ 33,260.00        33,260.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
7 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 19,260.00        19,260.00 เฉพาะเจาะจง ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล (บจก.) ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
8 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 3,300.00          3,300.00 เฉพาะเจาะจง จรูญเภสัช (บจก.) จรูญเภสัช (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
9 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 5  รายการ 31,677.35        31,677.35 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

10 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 5,820.80          5,820.80 เฉพาะเจาะจง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ (บจก.) ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
11 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4  รายการ 27,400.00        27,400.00 เฉพาะเจาะจง พาร์ตาแลบ (บจก.) พาร์ตาแลบ (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
12 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 2,240.00          2,240.00 เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาแลนด์ (1982) (บจก.) ฟาร์มาแลนด์ (1982) (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
13 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 7,200.00          7,200.00 เฉพาะเจาะจง ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง (บจก.) ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
14 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 7,250.32          7,250.32 เฉพาะเจาะจง สหแพทย์เภสัช (บจก.) สหแพทย์เภสัช (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
15 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 6  รายการ 88,551.50        88,551.50 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่่าสุด ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
16 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 5  รายการ 46,550.00        46,550.00 เฉพาะเจาะจง เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี  (บจก.) เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี  (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
17 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 6,848.00          6,848.00 เฉพาะเจาะจง บ.ีเอ็ล.เอช.เทรดด้ิง (บจก.) บ.ีเอ็ล.เอช.เทรดด้ิง (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
18 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 9,825.00          9,825.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
19 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 29,960.00        29,960.00 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (บจก.) ดีเคเอสเอช (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
20 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 2,380.00          2,380.00 เฉพาะเจาะจง ธงทองโอสถ (บจก.) ธงทองโอสถ (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
21 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 4,660.00          4,660.00 เฉพาะเจาะจง ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ (บจก.) ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
22 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 13,856.50        13,856.50 เฉพาะเจาะจง บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว (บจก.) บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(ชื่อหน่วยงาน) เภสัชกรรม  โรงพยาบาลแม่ทะ

วันที.่................1-31  สิงหาคม  2563..................................



23 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 33,100.00        33,100.00 เฉพาะเจาะจง ไบโอวาลิส (บจก.) ไบโอวาลิส (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
24 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4  รายการ 36,490.00        36,490.00 เฉพาะเจาะจง ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ (บจก.) ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
25 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 7  รายการ 44,002.30        44,002.30 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่่าสุด ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
26 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 2,600.00          2,600.00 เฉพาะเจาะจง โมเดิร์น ฟาร์มา (บจก.) โมเดิร์น ฟาร์มา (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
27 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 2,505.00          2,505.00 เฉพาะเจาะจง ท.ีแมน ฟาร์มา (บจก.) ท.ีแมน ฟาร์มา (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
28 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4 รายการ 13,899.30        13,899.30 เฉพาะเจาะจง สยามฟาร์มาซูติคอล   (บจก.) สยามฟาร์มาซูติคอล   (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
29 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 3,999.96          3,999.96 เฉพาะเจาะจง ยูโทเปี้ยน (บจก.) ยูโทเปี้ยน (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
30 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 10,368.30        10,368.30 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
31 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 2,265.00          2,265.00 เฉพาะเจาะจง ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ่ากัด ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ่ากดั ราคาต่่าสุด ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
32 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 3,950.00          3,950.00 เฉพาะเจาะจง ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1979) (บจก.) ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1979) (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
33 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 3,310.00          3,310.00 เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร์ม (บจก.) โปลิฟาร์ม (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
34 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 5  รายการ 20,035.00        20,035.00 เฉพาะเจาะจง พรอส ฟาร์มา (บจก.) พรอส ฟาร์มา (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
35 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 3,366.80          3,366.80 เฉพาะเจาะจง พรีเมด ฟาร์มาพลัส (บจก.) พรีเมด ฟาร์มาพลัส (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
36 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 4,900.00          4,900.00 เฉพาะเจาะจง พเีอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ (บจก.) พเีอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
37 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 2,550.00          2,550.00 เฉพาะเจาะจง ฟาร์ม่าไลน์ (บจก.) ฟาร์ม่าไลน์ (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
38 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 9,000.00          9,000.00 เฉพาะเจาะจง ฟาร์มีน่า (บจก.) ฟาร์มีน่า (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
39 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 2,120.00          2,120.00 เฉพาะเจาะจง มาสุ (บจก.) มาสุ (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
40 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 3,700.00          3,700.00 เฉพาะเจาะจง เมดไลน์ (บจก.) เมดไลน์ (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
41 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 2,100.00          2,100.00 เฉพาะเจาะจง วทิยาศรม (บจก.) วทิยาศรม (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
42 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 5  รายการ 12,175.00        12,175.00 เฉพาะเจาะจง เอสพเีอส เมดิคอล  (บจก.) เอสพเีอส เมดิคอล  (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
43 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา   รายการ 7,254.60          7,254.60 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่่าสุด ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
44 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 6,015.36          6,015.36 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่่าสุด ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

686,708.09     



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรอืจ้าง คัดเลือก หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรปุ โดยสรปุ หรอืจ้าง
1 จัดซ้ือน้้ายาตรวจวเิคราะห ์ 1รายการ 26,500.00           26,500.00          เฉพาะเจาะจง เฟอร์เมอร์ เฟอร์เมอร์ ราคาต ้าสุด 19 สค.63
2 จัดซ้ือน้้ายาตรวจวเิคราะห ์ 3รายการ 13,542.18           13,542.18          เฉพาะเจาะจง เฟอร์เมอร์ เฟอร์เมอร์ ราคาต ้าสุด 19 สค.63
3 จัดซ้ือน้้ายาตรวจวเิคราะห ์1 รายการ 36,690.00           36,690.00          เฉพาะเจาะจง เอ็กซ์แลป จ้ากัด เอ็กซ์แลป จ้ากัด ราคาต ้าสุด 20 สค.63
4 จัดซ้ือน้้ายาตรวจวเิคราะห ์4รายการ 8,360.00             8,360.00            เฉพาะเจาะจง แลปมาสเตอร์ แลปมาสเตอร์ ราคาต ้าสุด 9 สค.63
5 จัดซ้ือน้้ายาตรวจวเิคราะห ์3 รายการ 230.00               230.00              เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ราคาต ้าสุด 13 สค.63
6 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 1 รายการ 6,840.00             6,840.00            เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลล้าปาง โรงพยาบาลล้าปาง ราคาต ้าสุด 13 สค.63
7 จัดซ้ือน้้ายาตรวจวเิคราะห ์2 รายการ 44,350.00           44,350.00          เฉพาะเจาะจง แอดวานซ์ไดแอคนอสติค แอดวานซ์ไดแอคนอสติค ราคาต ้าสุด 26 สค.63
8 จัดซ้ือน้้ายาตรวจวเิคราะห ์4รายการ 12,800.00           12,800.00          เฉพาะเจาะจง แลปมาสเตอร์ แลปมาสเตอร์ ราคาต ้าสุด 26 สค.63
9 จัดซ้ือน้้ายาตรวจวเิคราะห ์ 1รายการ 7,000.00             7,000.00            เฉพาะเจาะจง เฟอร์เมอร์ เฟอร์เมอร์ ราคาต ้าสุด 26 สค.63
10 จัดจ้างตรวจวเิคราะหป์ระจ้าเดือน 2,600.00             2,600.00            เฉพาะเจาะจง ศูนย์แลปธนบรีุ ศูนย์แลปธนบรีุ ราคาต ้าสุด 13 สค.63
11 จัดจ้างตรวจวเิคราะหป์ระจ้าเดือน 10,170.00           10,170.00          เฉพาะเจาะจง บ.พ.ีช.ีที บ.พ.ีช.ีที ราคาต ้าสุด 13 สค.63
12 ค่าบริการโลหติประจ้าเดือน 16,500.00           16,500.00          เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ราคาต ้าสุด 8 สค.63
13 จัดจ้างตรวจวเิคราะหป์ระจ้าเดือน 44,170.00           44,170.00          เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลเกาะคา โรงพยาบาลเกาะคา ราคาต ้าสุด 14 สค.63
14 จัดจ้างตรวจวเิคราะหป์ระจ้าเดือน 67,760.00           67,760.00          เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลล้าปาง โรงพยาบาลล้าปาง ราคาต ้าสุด 13 สค.63

297,512.18        

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(กลุ่มงานเทคนิคการแพทย)์ โรงพยาบาลแม่ทะ

วันที.่..........1-31 สิงหาคม   2563..................................



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ และราคาตกลงซ้ือหรอืจ้าง คัดเลือก หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรปุ โดยสรปุ หรอืจ้าง
1 จัดซ้ือวสัดุทนัตกรรม 5,992.00             5,992.00            เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย )จ้ากัด บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย )จ้ากัด ราคาต ้าสุด 3 ส.ค.2563
2 จัดซ้ือวสัดุทนัตกรรม 17,600.00           17,600.00          เฉพาะเจาะจง บ. ว ีอาร์ พ ีเด้นท ์จ้ากัด บ. ว ีอาร์ พ ีเด้นท ์จ้ากัด ราคาต ้าสุด 3 ส.ค.2563
3 จัดซ้ือวสัดุทนัตกรรม 3,700.00             3,700.00            เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย )จ้ากัด บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย )จ้ากัด ราคาต ้าสุด 3 ส.ค.2563
4 จัดซ้ือวสัดุทนัตกรรม 14,000.00           14,000.00          เฉพาะเจาะจง บ. เซี ยงไฮ้ทนัตภณัฑ์ บ. เซี ยงไฮ้ทนัตภณัฑ์ ราคาต ้าสุด 3 ส.ค.2563
5 จัดซ้ือวสัดุทนัตกรรม 24,000.00           24,000.00          เฉพาะเจาะจง บ.ดาร์ฟี(่ประเทศไทย)จ้ากัด บ.ดาร์ฟี(่ประเทศไทย)จ้ากัด ราคาต ้าสุด 3 ส.ค.2563
6 จัดซ้ือวสัดุทนัตกรรม 16,000.00           16,000.00          เฉพาะเจาะจง บ.เด็นท-์เมท จ้ากัด บ.เด็นท-์เมท จ้ากัด ราคาต ้าสุด 3 ส.ค.2563
7 จัดจ้างท้าฟนัปลอม 6,000.00             6,000.00            เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซา ซีแลม จ้ากัด บ.เอ็กซา ซีแลม จ้ากัด ราคาต ้าสุด 3 ส.ค.2563

87,292.00          

หน่วยงาน   ทนัตกรรม    โรงพยาบาลแม่ทะ
วันที่   1-31 สิงหาคม  2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน



เลขที่และวันที่ของสัญญา







เลขที่และวันที่ของสัญญา







เลขที่และวันที่ของสัญญา



เลขที่และวันที่ของสัญญา



เลขที่และวันที่ของสัญญา



เลขที่และวันที่ของสัญญา











เลขที่และวันที่ของสัญญา



เลขที่และวันที่ของสัญญา



เลขที่และวันที่ของสัญญา



เลขที่และวันที่ของสัญญา





เลขที่และวันที่ของสัญญา



เลขที่และวันที่ของสัญญา


