
แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 3,000.00        3,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท นิภานันท์ เซล แอนด์ เซอร์วิช จ ากัด บริษัท นิภานันท์ เซล แอนด์ เซอร์วิช จ ากัด ราคาต  าสุด 2 ต.ค.2563
2 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 3,900.00        3,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด ราคาต  าสุด 2 ต.ค.2563
3 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 4,280.00        4,280.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 2 ต.ค.2563
4 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 4,000.00        4,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคเอช จ ากัด บริษัท เทคเอช จ ากัด ราคาต  าสุด 2 ต.ค.2563
5 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 10,391.00      10,391.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็บ หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็บ ราคาต  าสุด 2 ต.ค.2563
6 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 11,930.50      11,930.50     เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต  าสุด 7 ต.ค.2563
7 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 7,900.00        7,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์เมด จ ากัด บริษัท เซนต์เมด จ ากัด ราคาต  าสุด 2 ต.ค.2563
8 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 3,070.90        3,070.90       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต  าสุด 7 ต.ค.2563
9 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 8,470.00        8,470.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ราคาต  าสุด 2 ต.ค.2563

10 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 1,974.15        1,974.15       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต  าสุด 7 ต.ค.2563
11 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 3,499.99        3,499.99       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต  าสุด 5 ต.ค.2563
12 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 9,202.00        9,202.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 9 ต.ค.2563
13 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 10,272.00      10,272.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 7 ต.ค.2563
14 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 3,480.00        3,480.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด ราคาต  าสุด 7 ต.ค.2563
15 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 19,820.00      19,820.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จ ากัด บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จ ากัด ราคาต  าสุด 30 ก.ย.2563

105,190.54    

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(ชื่อหน่วยงาน) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแม่ทะ

วันที่.....1-31  ตุลาคม 2563

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้อ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 4,200.00        4,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด ราคาต  าสุด 2 พ.ย.2563
2 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 31,779.00      31,779.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 4 พ.ย.2563
3 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 14,360.00      14,360.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็บ หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็บ ราคาต  าสุด 6 พ.ย.2563
4 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 45,257.00      45,257.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็บ หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็บ ราคาต  าสุด 4 พ.ย.2563
5 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 8,650.00        8,650.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ราคาต  าสุด 4 พ.ย.2563
6 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 16,516.60      16,516.60     เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต  าสุด 4 พ.ย.2563
7 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 3,900.00        3,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี จ ากัด บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี จ ากัด ราคาต  าสุด 4 พ.ย.2563
8 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 3,499.99        3,499.99       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต  าสุด 4 พ.ย.2563
9 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 6,500.00        6,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ราคาต  าสุด 6 พ.ย.2563

10 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 6,730.30        6,730.30       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 6 พ.ย.2563
11 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 4,000.00        4,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์เมด จ ากัด บริษัท เซนต์เมด จ ากัด ราคาต  าสุด 9 พ.ย.2563
12 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 5,000.00        5,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด ราคาต  าสุด 11 พ.ย.2563
13 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 30,030.00      30,030.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ลานนาอินดัสเตรียล จ ากัด บริษัท ลานนาอินดัสเตรียล จ ากัด ราคาต  าสุด 4 พ.ย.2563
14 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 4,000.00        4,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล อินสทรูเม้นท์ จ ากัด บริษัท เซ็นทรัล อินสทรูเม้นท์ จ ากัด ราคาต  าสุด 4 พ.ย.2563

184,422.89    

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(ชื่อหน่วยงาน) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแม่ทะ

วันที่.....1-31 พฤศจิกายน 2563

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้อ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 เจ้าหนี-้วสัดุเชื้อเพลิง 20,661.30      20,661.30     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ ราคาต  าสุด 28 ส.ค.2563
2 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 5,825.00        5,825.00       เฉพาะเจาะจง พ.พาณิชย์ พ.พาณิชย์ ราคาต  าสุด 28 ส.ค.2563
3 เจ้าหนี-้ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 9,180.00        9,180.00       เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮ้าล์ จก. บ.สยามโกลบอลเฮ้าล์ จก. ราคาต  าสุด 1 ก.ย.2563
4 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 400.00           400.00          เฉพาะเจาะจง นางบุญนา  สุริยะวงศ์ นางบุญนา  สุริยะวงศ์ ราคาต  าสุด 28 ก.ย.2563
5 เจ้าหนี-้วสัดุไฟฟ้า 80.00             80.00            เฉพาะเจาะจง บ.ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป จก. บ.ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป จก. ราคาต  าสุด 1 ต.ค.2563
6 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 7,428.00        7,428.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ราคาต  าสุด 28 ส.ค.2563
7 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 800.00           800.00          เฉพาะเจาะจง นายเจริญ  ศรีปินตา นายเจริญ  ศรีปินตา ราคาต  าสุด 28 ก.ย.2563
8 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 50,000.00      50,000.00     เฉพาะเจาะจง นายดิษพล  กิ งแม่กึ ย นายดิษพล  กิ งแม่กึ ย ราคาต  าสุด 9 ก.ย.2563
9 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 16,800.00      16,800.00     เฉพาะเจาะจง นายเสน่ห์  พะยอม นายเสน่ห์  พะยอม ราคาต  าสุด 10 ก.ย.2563

10 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 90,470.00      90,470.00     เฉพาะเจาะจง นายสิงห์ชัย  สายค าฟู นายสิงห์ชัย  สายค าฟู ราคาต  าสุด 1 ก.ย.2563
11 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 234,184.00    234,184.00   เฉพาะเจาะจง สุพัสชะณี  กิ งแม่กึ ย สุพัสชะณี  กิ งแม่กึ ย ราคาต  าสุด 1 ก.ย.2563
12 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 20,000.00      20,000.00     เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิ  เครือฟู นายศักด์ิ  เครือฟู ราคาต  าสุด 4 ก.ย.2563
13 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 1,900.00        1,900.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเฟริสท์ปร้ิน ร้านเฟริสท์ปร้ิน ราคาต  าสุด 28 ก.ย.2563
14 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 13,695.00      13,695.00     เฉพาะเจาะจง กิ๊กสติกเกอร์ กิ๊กสติกเกอร์ ราคาต  าสุด 14 ก.ย.2563
15 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 168,691.20    168,691.20   เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  ศิริธรรม นายประเสริฐ  ศิริธรรม ราคาต  าสุด 28 ก.ย.2563
16 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 4,450.00        4,450.00       เฉพาะเจาะจง จิตวฒันาการพิมพ์ จิตวฒันาการพิมพ์ ราคาต  าสุด 1 ต.ค.2563
17 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 33,600.00      33,600.00     เฉพาะเจาะจง สินเจริญ เซอร์วสิ สินเจริญ เซอร์วสิ ราคาต  าสุด 26 ก.ย.2563
18 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 9,591.48        9,591.48       เฉพาะเจาะจง บ.เอเชีย โกลบอล แทรคกิ้ง บ.เอเชีย โกลบอล แทรคกิ้ง ราคาต  าสุด 28 ส.ค.2563
19 เจ้าหนี-้วสัดุคอมพิวเตอร์ 103,680.00    103,680.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร์ หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร์ ราคาต  าสุด 28 ส.ค.2563
20 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 228,850.00    228,850.00   เฉพาะเจาะจง นายวนิิจ  ทาปลัด นายวนิิจ  ทาปลัด ราคาต  าสุด 28 ส.ค.2563
21 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 23,730.00      23,730.00     เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรพันธการช่าง ร้านมิตรพันธการช่าง ราคาต  าสุด 24 ส.ค.2563
22 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 3,168.00        3,168.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ยากัตซิงห์ ล าปาง หจก.ยากัตซิงห์ ล าปาง ราคาต  าสุด 5 ต.ค.2563
23 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 15,452.00      15,452.00     เฉพาะเจาะจง เตียเฮ่งฮง เตียเฮ่งฮง ราคาต  าสุด 1 ต.ค.2563
24 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 14,129.00      14,129.00     เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ราคาต  าสุด 5 ต.ค.2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลแม่ทะ

วันที่.....1-31  ตุลาคม 2563

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้อ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง



25 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 11,500.00      11,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ดลาเบล ร้านกู๊ดลาเบล ราคาต  าสุด 5 ต.ค.2563
26 เจ้าหนี-้วสัดุคอมพิวเตอร์ 6,200.00        6,200.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร์ หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร์ ราคาต  าสุด 5 ต.ค.2563
27 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 6,432.00        6,432.00       เฉพาะเจาะจง บ.ลักค์คลีนนิ ง ซัพพลาย จก. บ.ลักค์คลีนนิ ง ซัพพลาย จก. ราคาต  าสุด 5 ต.ค.2563
28 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 8,500.00        8,500.00       เฉพาะเจาะจง นายเติมพงศ์  ใหม่ใจดี นายเติมพงศ์  ใหม่ใจดี ราคาต  าสุด 25 ส.ค2563
29 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 1,600.00        1,600.00       เฉพาะเจาะจง นายสมผา  คันใจ นายสมผา  คันใจ ราคาต  าสุด 1 ต.ค.2563
30 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 1,300.00        1,300.00       เฉพาะเจาะจง สานพงศ์ธารินทร์ สานพงศ์ธารินทร์ ราคาต  าสุด 1 ต.ค.2563
31 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 1,395.00        1,395.00       เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ก ฟลาวเวอร์ ร้านกิ๊ก ฟลาวเวอร์ ราคาต  าสุด 1 ต.ค.2563
32 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 5,100.00        5,100.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเฟริสท์ปร้ิน ร้านเฟริสท์ปร้ิน ราคาต  าสุด 5 ต.ค.2563
33 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 500.00           500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ลีลาวดี ร้านดอกไม้ลีลาวดี ราคาต  าสุด 1 ต.ค.2563
34 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 19,855.00      19,855.00     เฉพาะเจาะจง บ.บางกอก เมดิคอล ซอฟแวร์ จก. บ.บางกอก เมดิคอล ซอฟแวร์ จก. ราคาต  าสุด 1 ต.ค.2563
35 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 96,980.00      96,980.00     เฉพาะเจาะจง นายเติมพงศ์  ใหม่ใจดี นายเติมพงศ์  ใหม่ใจดี ราคาต  าสุด 24 ส.ค.2563
36 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 81,000.00      81,000.00     เฉพาะเจาะจง นายธนวฒัน์  ปินตา นายธนวฒัน์  ปินตา ราคาต  าสุด 24 ส.ค.2563
37 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 11,400.00      11,400.00     เฉพาะเจาะจง นางวลัยา  วงศ์ใจแก้ว นางวลัยา  วงศ์ใจแก้ว ราคาต  าสุด 25 ส.ค2563
38 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 3,800.00        3,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอลิสต์ ซัพพลาย จก. บ.เอลิสต์ ซัพพลาย จก. ราคาต  าสุด 1 ต.ค.2563
39 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 56,333.33      56,333.33     เฉพาะเจาะจง หจก.วไิลเซอร์วสิ หจก.วไิลเซอร์วสิ ราคาต  าสุด 28 ก.ย.2563
40 เจ้าหนี-้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 30,000.00      30,000.00     เฉพาะเจาะจง วานิชภัณฑ์ 1999 วานิชภัณฑ์ 1999 ราคาต  าสุด 1 ต.ค.2563
41 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 440.00           440.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเพื อนไม้การเกษตร ร้านเพื อนไม้การเกษตร ราคาต  าสุด 12 ต.ค.2563
42 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 10,000.00      10,000.00     เฉพาะเจาะจง วานิชภัณฑ์ 1999 วานิชภัณฑ์ 1999 ราคาต  าสุด 28 ก.ย.2563
43 เจ้าหนี-้วสัดุยานพาหนะ 4,350.00        4,350.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอ้ายลา ร้านอ้ายลา ราคาต  าสุด 12 ต.ค.2563
44 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 173,600.00    173,600.00   เฉพาะเจาะจง นายดิษพล  กิ งแม่กึ ย นายดิษพล  กิ งแม่กึ ย ราคาต  าสุด 24 ต.ค.2563
45 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 4,466.00        4,466.00       เฉพาะเจาะจง สุภาพร ผ้าม่าน สุภาพร ผ้าม่าน ราคาต  าสุด 1 ต.ค.2563
46 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 9,750.00        9,750.00       เฉพาะเจาะจง นางเสาวรัตน์  ดอนสมจิตต์ นางเสาวรัตน์  ดอนสมจิตต์ ราคาต  าสุด 1 ต.ค.2563

1,621,266.31     



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 65,500.00      65,500.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.รัชนี  วงศ์คม น.ส.รัชนี  วงศ์คม ราคาต  าสุด 16 ต.ค.2563
2 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 38,180.00      38,180.00     เฉพาะเจาะจง นายสิงห์ชัย  สายค าฟู นายสิงห์ชัย  สายค าฟู ราคาต  าสุด 5 ต.ค.2563
3 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 38,000.00      38,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสิงห์ชัย  สายค าฟู นายสิงห์ชัย  สายค าฟู ราคาต  าสุด 5 ต.ค.2563
4 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 1,000.00        1,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวชัรา  โยธา น.ส.ศิริวชัรา  โยธา ราคาต  าสุด 12 ต.ค.2563
5 เจ้าหนี-้ค่าสาธารณูปโภค 7,910.00        7,910.00       เฉพาะเจาะจง บ.กสท โทรคมนาคม จก. บ.กสท โทรคมนาคม จก. ราคาต  าสุด 30 ก.ย.2563
6 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 5,805.00        5,805.00       เฉพาะเจาะจง พ.พาณิชย2์ พ.พาณิชย2์ ราคาต  าสุด 30 ก.ย.2563
7 เจ้าหนี-้วสัดุเชื้อเพลิง 16,639.90      16,639.90     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ ราคาต  าสุด 30 ก.ย.2563
8 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 21,600.00      21,600.00     เฉพาะเจาะจง ธนชลการช่าง ธนชลการช่าง ราคาต  าสุด 7 ต.ค.2563
9 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 6,121.81        6,121.81       เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้(ประเทศไทย) จก. บ.ริโก้(ประเทศไทย) จก. ราคาต  าสุด 30 ก.ย.2563

10 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 59,685.00      59,685.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.วไิลพร  กาค า น.ส.วไิลพร  กาค า ราคาต  าสุด 30 ต.ค.2563
11 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 353,500.00    353,500.00   เฉพาะเจาะจง นางสุพัสชะณี  กิ งแม่กืย นางสุพัสชะณี  กิ งแม่กืย ราคาต  าสุด 26 ต.ค.2563
12 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 328,000.00    328,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ซี เอช จี เบส หจก.ซี เอช จี เบส ราคาต  าสุด 30 ต.ค.2563
13 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 462,960.00    462,960.00   เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลิน เยอรมัน อิมพอร์ท จก. บ.เบอร์ลิน เยอรมัน อิมพอร์ท จก. ราคาต  าสุด 10 ม.ิย.2563
14 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 1,000.00        1,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวชัรา  โยธา น.ส.ศิริวชัรา  โยธา ราคาต  าสุด 22 ต.ค.2563
15 เจ้าหนี-้วสัดุก่อสร้าง 24,751.24      24,751.24     เฉพาะเจาะจง หจก.อินชุม เจริญกิจ หจก.อินชุม เจริญกิจ ราคาต  าสุด 1 ก.ย.2563
16 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 15,228.00      15,228.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ราคาต  าสุด 28 ก.ย.2563
17 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 2,400.00        2,400.00       เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิ  เครือฟู นายศักด์ิ  เครือฟู ราคาต  าสุด 28 ก.ย.2563
18 เจ้าหนี-้วสัดุยานพาหนะ 1,320.00        1,320.00       เฉพาะเจาะจง สุทัศน์  สุปินะ สุทัศน์  สุปินะ ราคาต  าสุด 19 ต.ค.2563
19 เจ้าหนี-้วสัดุคอมพิวเตอร์ 2,580.00        2,580.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร์ หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร์ ราคาต  าสุด 19 ต.ค.2563
20 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 600.00           600.00          เฉพาะเจาะจง ร้านแสงธรรม ร้านแสงธรรม ราคาต  าสุด 28 ต.ค.2563
21 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 3,740.00        3,740.00       เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิ  เครือฟู นายศักด์ิ  เครือฟู ราคาต  าสุด 19 ต.ค.2563
22 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 1,400.00        1,400.00       เฉพาะเจาะจง จิตวฒันาการพิมพ์ จิตวฒันาการพิมพ์ ราคาต  าสุด 19 ต.ค.2563
23 เจ้าหนี-้วสัดุคอมพิวเตอร์ 350.00           350.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร์ หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร์ ราคาต  าสุด 28 ต.ค.2563
24 เจ้าหนี-้วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 4,176.00        4,176.00       เฉพาะเจาะจง นายชัยรัตน์  พงศ์อุดมกล นายชัยรัตน์  พงศ์อุดมกล ราคาต  าสุด 20 ต.ค.2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(ชื่อหน่วยงาน) กลุ่มงานบริหารทัว่ไป  โรงพยาบาลแม่ทะ

วันที่.....1-31 พฤศจิกายน 2563

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้อ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง



25 เจ้าหนี-้วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 9,960.00        9,960.00       เฉพาะเจาะจง โจ แบตเตอรี โจ แบตเตอรี ราคาต  าสุด 20 ต.ค.2563
26 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 13,681.00      13,681.00     เฉพาะเจาะจง เตียเฮ่งฮง เตียเฮ่งฮง ราคาต  าสุด 2 พ.ย.2563
27 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 10,796.00      10,796.00     เฉพาะเจาะจง บ.ลักค์คลีนนิ ง ซัพพลาย จก. บ.ลักค์คลีนนิ ง ซัพพลาย จก. ราคาต  าสุด 2 พ.ย.2563
28 เจ้าหนี-้วสัดุคอมพิวเตอร์ 12,930.00      12,930.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร์ หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร์ ราคาต  าสุด 2 พ.ย.2563
29 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 11,400.00      11,400.00     เฉพาะเจาะจง นางวลัยา  วงศ์ใจแก้ว นางวลัยา  วงศ์ใจแก้ว ราคาต  าสุด 30 ก.ย.2563
30 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 41,000.00      41,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.คลาวดี เมดิคอล จก. บ.คลาวดี เมดิคอล จก. ราคาต  าสุด 28 ก.ย.2563
31 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 48,000.00      48,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.กิจเสรีการพิมพ์ หจก.กิจเสรีการพิมพ์ ราคาต  าสุด 21 ต.ค.2563
32 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 800.00           800.00          เฉพาะเจาะจง สุภาพร ผ้าม่าน สุภาพร ผ้าม่าน ราคาต  าสุด 4 พ.ย.2563
33 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 2,240.00        2,240.00       เฉพาะเจาะจง จิตวฒันาการพิมพ์ จิตวฒันาการพิมพ์ ราคาต  าสุด 4 พ.ย.2563
34 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 20,992.00      20,992.00     เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี ราคาต  าสุด 4 พ.ย.2563
35 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 11,000.00      11,000.00     เฉพาะเจาะจง นางเสาวรัตน์  ดอนสมจิตต์ นางเสาวรัตน์  ดอนสมจิตต์ ราคาต  าสุด 22 ต.ค.2563
36 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 56,333.33      56,333.33     เฉพาะเจาะจง หจก.วไิล คลีนนิ ง เซอร์วสิ หจก.วไิล คลีนนิ ง เซอร์วสิ ราคาต  าสุด 29 ก.ย.2563
37 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 185.00           185.00          เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จก. บ.สยามแม็คโคร จก. ราคาต  าสุด 12 ต.ค.2563
38 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 85,450.00      85,450.00     เฉพาะเจาะจง บ.เล้ง 55 เทรดด้ีง จก. บ.เล้ง 55 เทรดด้ีง จก. ราคาต  าสุด 30 ก.ย.2563

1,787,214.28    



ล าดับที งานที จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที เหตุผลที เลขที และวนัที ของสัญญา
และราคาที เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห์ 1 รายการ 17900 17900 เฉพาะเจาะจง แอดวานซ์ไดแอคนอสติค แอดวานซ์ไดแอคนอสติค ราคาต  าสุด 15  ตค.63
2 จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห์ 1 รายการ 3,360.00        3,360.00       เฉพาะเจาะจง วายดี วายดี ราคาต  าสุด 16  ตค.63
3 จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห์ 3 รายการ 230.00           230.00          เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ราคาต  าสุด 9  ตค.63
4 จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห์  1รายการ 16,200.00      16,200.00     เฉพาะเจาะจง เฟอร์เมอร์ เฟอร์เมอร์ ราคาต  าสุด 22  ตค.63
5 จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห์ 5รายการ 6,920.00        6,920.00       เฉพาะเจาะจง แลปมาสเตอร์ แลปมาสเตอร์ ราคาต  าสุด 15  ตค.63
6 จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห์ 1 รายการ 14,000.00      14,000.00     เฉพาะเจาะจง เอ็กซ์แลป จ ากัด เอ็กซ์แลป จ ากัด ราคาต  าสุด 15  ตค.63
7 จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห์ 4รายการ 14,760.00      14,760.00     เฉพาะเจาะจง แลปมาสเตอร์ แลปมาสเตอร์ ราคาต  าสุด 15  ตค.63
8 จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห์ 2 รายการ 5560 5560 เฉพาะเจาะจง เอ็มพีเมดกรุ๊ป เอ็มพีเมดกรุ๊ป ราคาต  าสุด 28  ตค.63
9 จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห์ 6 รายการ 79,385.56      79,385.56     เฉพาะเจาะจง เฟอร์เมอร์ เฟอร์เมอร์ ราคาต  าสุด 27  ตค.63

10 จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห์ 1 รายการ 23625 23625 เฉพาะเจาะจง แอดวานซ์ไดแอคนอสติค แอดวานซ์ไดแอคนอสติค ราคาต  าสุด 29  ตค.63
11 จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห์ 2 รายการ 38425 38425 เฉพาะเจาะจง แอดวานซ์ไดแอคนอสติค แอดวานซ์ไดแอคนอสติค ราคาต  าสุด 28  ตค.63
12 จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห์ 1 รายการ 36,690.00      36,690.00     เฉพาะเจาะจง เอ็กซ์แลป จ ากัด เอ็กซ์แลป จ ากัด ราคาต  าสุด 22  ตค.63
13 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 2 รายการ 6,908.40        6,908.40       เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลล าปาง ราคาต  าสุด 29  ตค.63
14 จัดจ้างตรวจวเิคราะห์ประจ าเดือน 7420 7420 เฉพาะเจาะจง ศูนย์แลปธนบุรี ศูนย์แลปธนบุรี ราคาต  าสุด 16  ตค.63
15 ค่าบริการโลหิตประจ าเดือน 17,500.00      17,500.00     เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ราคาต  าสุด 9  ตค.63
16 จัดจ้างตรวจวเิคราะห์ประจ าเดือน 1,965.00        1,965.00       เฉพาะเจาะจง บ.พี.ช.ีที บ.พี.ช.ีที ราคาต  าสุด 8  ตค.63
17 จัดจ้างตรวจวเิคราะห์ประจ าเดือน 41580 41580 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลเกาะคา โรงพยาบาลเกาะคา ราคาต  าสุด 26  ตค.63
18 จัดจ้างตรวจวเิคราะห์ประจ าเดือน 66555 66555 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลล าปาง ราคาต  าสุด 29  ตค.63

398,983.96    

(กลุ่มงานเทคนิคการแพทย)์ โรงพยาบาลแม่ทะ
วนัที ...........1-31 ตุลาคม    2563..................................



แบบ สขร.1

ล าดับที งานที จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที เหตุผลที เลขที และวนัที ของสัญญา
และราคาที เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห์  1รายการ 26,500.00      26,500.00     เฉพาะเจาะจง เฟอร์เมอร์ เฟอร์เมอร์ ราคาต  าสุด 11 พย.63
2 จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห์ 3 รายการ 10,280.00      10,280.00     เฉพาะเจาะจง แลปมาสเตอร์ แลปมาสเตอร์ ราคาต  าสุด 24 พย.63
3 จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห์  7รายการ 78,099.74      78,099.74     เฉพาะเจาะจง เฟอร์เมอร์ เฟอร์เมอร์ ราคาต  าสุด 11 พย.63
4 จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห์ 1 รายการ 36,690.00      36,690.00     เฉพาะเจาะจง เอ็กซ์แลป จ ากัด เอ็กซ์แลป จ ากัด ราคาต  าสุด 11 พย.63
5 จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห์ 1 รายการ 11,250.00      11,250.00     เฉพาะเจาะจง ดี.เค.เอส.เอช ดี.เค.เอส.เอช ราคาต  าสุด 6 พย.63
6 จัดจ้างตรวจวเิคราะห์ประจ าเดือน 9,240.00        9,240.00       เฉพาะเจาะจง บ.พี.ช.ีที บ.พี.ช.ีที ราคาต  าสุด 13 พย.63
7 จัดจ้างตรวจวเิคราะห์ประจ าเดือน 4,650.00        4,650.00       เฉพาะเจาะจง ศูนย์แลปธนบุรี ศูนย์แลปธนบุรี ราคาต  าสุด 13 พย.63
8 จัดจ้างตรวจวเิคราะห์ประจ าเดือน 61,780.00      61780 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลเกาะคา โรงพยาบาลเกาะคา ราคาต  าสุด 27 พย.63

238,489.74    

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(กลุ่มงานเทคนิคการแพทย)์ โรงพยาบาลแม่ทะ

วนัที ...........1-30  พฤศจิกายน   2563..................................



แบบ สขร.1

ล าดับที งานที จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที เหตุผลที เลขที และวนัที ของสัญญา
และราคาที เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4  รายการ 94,014.00 94,014.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
2 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6  รายการ 33,993.90 33,993.90 เฉพาะเจาะจง สยามฟาร์มาซูติคอล   (บจก.) สยามฟาร์มาซูติคอล   (บจก.) ราคาต  าสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
3 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5  รายการ 30,225.00 30,225.00 เฉพาะเจาะจง พาร์ตาแลบ (บจก.) พาร์ตาแลบ (บจก.) ราคาต  าสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
4 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8  รายการ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี  (บจก.) เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี  (บจก.) ราคาต  าสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
5 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  1 รายการ 7,400.00 7,400.00 เฉพาะเจาะจง เมดไลน์ (บจก.) เมดไลน์ (บจก.) ราคาต  าสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
6 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6  รายการ 48,392.58 48,392.58 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต  าสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
7 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 9,950.00 9,950.00 เฉพาะเจาะจง ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ (บจก.) ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ (บจก.) ราคาต  าสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
8 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5  รายการ 69,690.00 69,690.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) ราคาต  าสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
9 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 12,270.00 12,270.00 เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร์ม (บจก.) โปลิฟาร์ม (บจก.) ราคาต  าสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

10 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 7,746.00 7,746.00 เฉพาะเจาะจง พรีเมด ฟาร์มาพลัส (บจก.) พรีเมด ฟาร์มาพลัส (บจก.) ราคาต  าสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
11 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5  รายการ 26,090.00 26,090.00 เฉพาะเจาะจง พรอส ฟาร์มา (บจก.) พรอส ฟาร์มา (บจก.) ราคาต  าสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
12 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5  รายการ 18,230.00 18,230.00 เฉพาะเจาะจง เอสพีเอส เมดิคอล  (บจก.) เอสพีเอส เมดิคอล  (บจก.) ราคาต  าสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
13 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4  รายการ 25,600.00 25,600.00 เฉพาะเจาะจง ฟาร์มีน่า (บจก.) ฟาร์มีน่า (บจก.) ราคาต  าสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
14 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8  รายการ 96,700.10 96,700.10 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
15 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 9,100.00 9,100.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต  าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
16 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 10,486.00 10,486.00 เฉพาะเจาะจง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ (บจก.) ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ (บจก.) ราคาต  าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
17 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 2,440.00 2,440.00 เฉพาะเจาะจง พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ (บจก.) พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ (บจก.) ราคาต  าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
18 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3  รายการ 36,275.00 36,275.00 เฉพาะเจาะจง ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ (บจก.) ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ (บจก.) ราคาต  าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
19 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 12,947.00 12,947.00 เฉพาะเจาะจง บี.เอ็ล.ฮ้ัว (บจก.) บี.เอ็ล.ฮ้ัว (บจก.) ราคาต  าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
20 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 2,970.00 2,970.00 เฉพาะเจาะจง แสงไทยเมดิคอล (บจก.) แสงไทยเมดิคอล (บจก.) ราคาต  าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
21 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง อย. อย. ราคาต  าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
22 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7  รายการ 28,073.65 28,073.65 เฉพาะเจาะจง สหแพทย์เภสัช (บจก.) สหแพทย์เภสัช (บจก.) ราคาต  าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
23 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 15,700.00 15,700.00 เฉพาะเจาะจง ไบโอวาลิส (บจก.) ไบโอวาลิส (บจก.) ราคาต  าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(ชื อหน่วยงาน) โรงพยาบาลแม่ทะ

วนัที .................1-31 ตุลาคม 2563..................................



24 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง คอนดรักส์ (บจก.) คอนดรักส์ (บจก.) ราคาต  าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
25 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4  รายการ 31,053.54 31,053.54 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (บจก.) ดีเคเอสเอช (บจก.) ราคาต  าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
26 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 7,900.00 7,900.00 เฉพาะเจาะจง ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) (บจก.) ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) (บจก.) ราคาต  าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
27 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3  รายการ 18,511.00 18,511.00 เฉพาะเจาะจง บี.เอ็ล.เอช.เทรดด้ิง (บจก.) บี.เอ็ล.เอช.เทรดด้ิง (บจก.) ราคาต  าสุด ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
28 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 10  รายการ 65,058.31 65,058.31 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
29 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 3,550.00 3,550.00 เฉพาะเจาะจง จรูญเภสัช (บจก.) จรูญเภสัช (บจก.) ราคาต  าสุด ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
30 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 3,470.00 3,470.00 เฉพาะเจาะจง โมเดิร์น ฟาร์มา (บจก.) โมเดิร์น ฟาร์มา (บจก.) ราคาต  าสุด ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
31 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 2,520.00 2,520.00 เฉพาะเจาะจง โมเดิร์นเมนู (บจก.) โมเดิร์นเมนู (บจก.) ราคาต  าสุด ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
32 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 12,140.00 12,140.00 เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟาร์มาซี (หจก.) ภิญโญฟาร์มาซี (หจก.) ราคาต  าสุด ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
33 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4  รายการ 4,412.00 4,412.00 เฉพาะเจาะจง ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
34 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง 2เอ็ม (เมด-เมเกอร์) (บจก.) 2เอ็ม (เมด-เมเกอร์) (บจก.) ราคาต  าสุด ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
35 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3  รายการ 4,745.00 4,745.00 เฉพาะเจาะจง ที.แมน ฟาร์มา (บจก.) ที.แมน ฟาร์มา (บจก.) ราคาต  าสุด ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
36 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง (บจก.) ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง (บจก.) ราคาต  าสุด ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
37 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11  รายการ 46,131.70 46,131.70 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
38 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง คอนติเนนเติล-ฟาร์ม  (บจก.) คอนติเนนเติล-ฟาร์ม  (บจก.) ราคาต  าสุด ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
39 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ฟาร์ม่า อินโนวา (บจก.) ฟาร์ม่า อินโนวา (บจก.) ราคาต  าสุด ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
40 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง เอ.เอน็.บ ีลาบอราตอรี  (อ านวยเภสัช) (บจก.) เอ.เอน็.บ ีลาบอราตอรี  (อ านวยเภสัช) (บจก.) ราคาต  าสุด ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
41 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 5,510.00 5,510.00 เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร์ม (บจก.) โปลิฟาร์ม (บจก.) ราคาต  าสุด ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
42 จัดซ้ือวสัดุเภสัชกรรม 4  รายการ 14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง วานิชภัณฑ์ วานิชภัณฑ์ ราคาต  าสุด ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
43 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 520.00 520.00 เฉพาะเจาะจง อย. อย. ราคาต  าสุด ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
44 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมทหาร โรงงานเภสัชกรรมทหาร ราคาต  าสุด ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
45 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
46 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 1,015.00 1,015.00 เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟาร์มาซี (หจก.) ภิญโญฟาร์มาซี (หจก.) ราคาต  าสุด ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
47 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11  รายการ 87,644.76 87,644.76 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
48 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 4,935.60 4,935.60 เฉพาะเจาะจง ลีโอเมด(บจก.) ลีโอเมด(บจก.) ราคาต  าสุด ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
49 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5  รายการ 47,256.80 47,256.80 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
50 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 20,500.00 20,500.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
51 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 10,165.00 10,165.00 เฉพาะเจาะจง บี.เอ็ล.ฮ้ัว (บจก.) บี.เอ็ล.ฮ้ัว (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
52 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 11,100.00 11,100.00 เฉพาะเจาะจง เมดไลน์ (บจก.) เมดไลน์ (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
53 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 5,690.00 5,690.00 เฉพาะเจาะจง ยูโทเปีย้น (บจก.) ยูโทเปีย้น (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓



54 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 2,415.00 2,415.00 เฉพาะเจาะจง 2เอ็ม (เมด-เมเกอร์) (บจก.) 2เอ็ม (เมด-เมเกอร์) (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
55 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง เอฟซีพี เอฟซีพี ราคาต  าสุด ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
56 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 13,650.00 13,650.00 เฉพาะเจาะจง ยูเมด้า (บจก.) ยูเมด้า (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
57 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12 รายการ 89,359.44 89,359.44 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
58 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 5,215.20 5,215.20 เฉพาะเจาะจง พรีเมด ฟาร์มาพลัส (บจก.) พรีเมด ฟาร์มาพลัส (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
59 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6 รายการ 67,550.00 67,550.00 เฉพาะเจาะจง เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี  (บจก.) เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี  (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
60 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 5,071.80 5,071.80 เฉพาะเจาะจง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ (บจก.) ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
61 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง ไบโอวาลิส (บจก.) ไบโอวาลิส (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
62 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 4,340.00 4,340.00 เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร์ม (บจก.) โปลิฟาร์ม (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
63 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4 รายการ 13,450.00 13,450.00 เฉพาะเจาะจง พรอส ฟาร์มา (บจก.) พรอส ฟาร์มา (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
64 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 6,700.00 6,700.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสมนุไพรต าบลแมม่อก สหกรณ์การเกษตรสมนุไพรต าบลแมม่อก ราคาต  าสุด ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
65 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5 รายการ 37,570.00 37,570.00 เฉพาะเจาะจง ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ (บจก.) ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
66 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7 รายการ 34,379.10 34,379.10 เฉพาะเจาะจง สยามฟาร์มาซูติคอล   (บจก.) สยามฟาร์มาซูติคอล   (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
67 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 2,180.00 2,180.00 เฉพาะเจาะจง ธงทองโอสถ (บจก.) ธงทองโอสถ (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
68 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 2,125.00 2,125.00 เฉพาะเจาะจง แก้วมังกรเภสัช จ ากัด (บจก.) แก้วมังกรเภสัช จ ากัด (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
69 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 17,280.50 17,280.50 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
70 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12 รายการ 85,203.20 85,203.20 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
71 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 31,102.76 31,102.76 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (บจก.) ดีเคเอสเอช (บจก.) ราคาต  าสุด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
72 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 2,464.00 2,464.00 เฉพาะเจาะจง ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
73 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ (บจก.) ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ (บจก.) ราคาต  าสุด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
74 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2รายการ 1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอรีส์ (1969) (บจก.) ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอรีส์ (1969) (บจก.) ราคาต  าสุด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
75 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บี.เอ็ล.เอช.เทรดด้ิง (บจก.) บี.เอ็ล.เอช.เทรดด้ิง (บจก.) ราคาต  าสุด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
76 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 11,450.00 11,450.00 เฉพาะเจาะจง พาร์ตาแลบ (บจก.) พาร์ตาแลบ (บจก.) ราคาต  าสุด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
77 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 4,890.00 4,890.00 เฉพาะเจาะจง พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ (บจก.) พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ (บจก.) ราคาต  าสุด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
78 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 4,950.00 4,950.00 เฉพาะเจาะจง เอสพีเอส เมดิคอล  (บจก.) เอสพีเอส เมดิคอล  (บจก.) ราคาต  าสุด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
79 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 14,552.00 14,552.00 เฉพาะเจาะจง ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล (บจก.) ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล (บจก.) ราคาต  าสุด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
80 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 810.00 810.00 เฉพาะเจาะจง รพ.ล าปาง รพ.ล าปาง ราคาต  าสุด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
81 จัดซ้ือวสัดุเภสัชกรรม 3  รายการ 10,350.00 10,350.00 เฉพาะเจาะจง วานิชภัณฑ์ วานิชภัณฑ์ ราคาต  าสุด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

มูลค่ารวม 1,612,704.94 



แบบ สขร.1

ล าดับที งานที จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที เหตุผลที เลขที และวนัที ของสัญญา
และราคาที เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6  รายการ 99,184.00 99,184.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
2 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง เอฟซีพี เอฟซีพี ราคาต  าสุด ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
3 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9  รายการ 55,821.90 55,821.90 เฉพาะเจาะจง สยามฟาร์มาซูติคอล   (บจก.) สยามฟาร์มาซูติคอล   (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
4 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6  รายการ 21,040.00 21,040.00 เฉพาะเจาะจง เอสพีเอส เมดิคอล  (บจก.) เอสพีเอส เมดิคอล  (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
5 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 40,767.00 40,767.00 เฉพาะเจาะจง ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล (บจก.) ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
6 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6  รายการ 65,548.20 65,548.20 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
7 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  6 รายการ 33,340.00 33,340.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
8 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3  รายการ 26,161.50 26,161.50 เฉพาะเจาะจง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ (บจก.) ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
9 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ (บจก.) ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

10 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3  รายการ 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บี.เอ็ล.เอช.เทรดด้ิง (บจก.) บี.เอ็ล.เอช.เทรดด้ิง (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
11 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8  รายการ 98,076.70 98,076.70 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
12 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5  รายการ 63,459.56 63,459.56 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (บจก.) ดีเคเอสเอช (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
13 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3  รายการ 4,260.00 4,260.00 เฉพาะเจาะจง ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) (บจก.) ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
14 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6  รายการ 77,100.00 77,100.00 เฉพาะเจาะจง เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี  (บจก.) เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี  (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
15 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4  รายการ 16,200.00 16,200.00 เฉพาะเจาะจง พรอส ฟาร์มา (บจก.) พรอส ฟาร์มา (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
16 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3  รายการ 14,628.00 14,628.00 เฉพาะเจาะจง เมดไลน์ (บจก.) เมดไลน์ (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
17 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7 รายการ 94,351.50 94,351.50 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
18 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4  รายการ 7,661.20 7,661.20 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
19 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3  รายการ 12,800.00 12,800.00 เฉพาะเจาะจง ฟาร์มีน่า (บจก.) ฟาร์มีน่า (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
20 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5  รายการ 18,137.50 18,137.50 เฉพาะเจาะจง ยูโทเปีย้น (บจก.) ยูโทเปีย้น (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
21 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4  รายการ 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง พาร์ตาแลบ (บจก.) พาร์ตาแลบ (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
22 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5 รายการ 22,275.65 22,275.65 เฉพาะเจาะจง สหแพทย์เภสัช (บจก.) สหแพทย์เภสัช (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
23 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4  รายการ 10,640.00 10,640.00 เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร์ม (บจก.) โปลิฟาร์ม (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
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24 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 6,200.00 6,200.00 เฉพาะเจาะจง ยูเมด้า (บจก.) ยูเมด้า (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
25 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9  รายการ 30,953.40 30,953.40 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
26 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 2,120.80 2,120.80 เฉพาะเจาะจง จรูญเภสัช (บจก.) จรูญเภสัช (บจก.) ราคาต  าสุด ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
27 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 2,580.00 2,580.00 เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัชกรรม (บจก.มหาชน) ชุมชนเภสัชกรรม (บจก.มหาชน) ราคาต  าสุด ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
28 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 2,650.00 2,650.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต  าสุด ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
29 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3  รายการ 4,250.00 4,250.00 เฉพาะเจาะจง ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
30 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4  รายการ 5,395.00 5,395.00 เฉพาะเจาะจง ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอรีส์ (1969) (บจก.) ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอรีส์ (1969) (บจก.) ราคาต  าสุด ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
31 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3  รายการ 2,120.00 2,120.00 เฉพาะเจาะจง ธงทองโอสถ (บจก.) ธงทองโอสถ (บจก.) ราคาต  าสุด ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
32 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 7,811.00 7,811.00 เฉพาะเจาะจง บี.เอ็ล.ฮ้ัว (บจก.) บี.เอ็ล.ฮ้ัว (บจก.) ราคาต  าสุด ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
33 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3  รายการ 22,325.00 22,325.00 เฉพาะเจาะจง ไบโอวาลิส (บจก.) ไบโอวาลิส (บจก.) ราคาต  าสุด ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
34 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 6,575.20 6,575.20 เฉพาะเจาะจง พรีเมด ฟาร์มาพลัส (บจก.) พรีเมด ฟาร์มาพลัส (บจก.) ราคาต  าสุด ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
35 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3  รายการ 8,510.00 8,510.00 เฉพาะเจาะจง พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ (บจก.) พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ (บจก.) ราคาต  าสุด ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
36 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 4,268.00 4,268.00 เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาแลนด์ (1982) (บจก.) ฟาร์มาแลนด์ (1982) (บจก.) ราคาต  าสุด ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
37 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง ฟาร์ม่าไลน์ (บจก.) ฟาร์ม่าไลน์ (บจก.) ราคาต  าสุด ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
38 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 2,460.00 2,460.00 เฉพาะเจาะจง มาสุ (บจก.) มาสุ (บจก.) ราคาต  าสุด ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
39 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2  รายการ 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง โมเดิร์น ฟาร์มา (บจก.) โมเดิร์น ฟาร์มา (บจก.) ราคาต  าสุด ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
40 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4  รายการ 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง โมเดิร์นเมนู (บจก.) โมเดิร์นเมนู (บจก.) ราคาต  าสุด ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
41 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 21,900.00 21,900.00 เฉพาะเจาะจง ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ (บจก.) ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ (บจก.) ราคาต  าสุด ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
42 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 5,750.00 5,750.00 เฉพาะเจาะจง ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง (บจก.) ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง (บจก.) ราคาต  าสุด ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
43 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง โรงงานมิลาโน (หจก.) โรงงานมิลาโน (หจก.) ราคาต  าสุด ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
44 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 3,290.00 3,290.00 เฉพาะเจาะจง ลีโอเมด(บจก.) ลีโอเมด(บจก.) ราคาต  าสุด ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
45 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 2,376.00 2,376.00 เฉพาะเจาะจง แสงไทยเมดิคอล (บจก.) แสงไทยเมดิคอล (บจก.) ราคาต  าสุด ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
46 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี (บจก.) ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี (บจก.) ราคาต  าสุด ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
47 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) ราคาต  าสุด ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

มูลค่ารวม 988,487.11 
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