
 

                                     บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทะ จังหวัดล าปาง  โทร.0-5428-9184 ต่อ 103 
ที่ ลป  00๓๒.30๑/104                                 วันที ่  4 มกราคม  2564 
เรื่อง  ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

ด้วย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทะ ขอรายงานผลการด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างประจ าเดือนตามแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 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/


 

                                     บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทะ จังหวัดล าปาง  โทร.0-5428-9184 ต่อ 103 
ที่ ลป  00๓๒.30๑/130                                 วันที ่  1  กุมภาพันธ์  2564 
เรื่อง  ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

ด้วย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทะ ขอรายงานผลการด า เนินการจัดซื้อ
จัดจ้างประจ าเดือนตามแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 (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/


 

                                     บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทะ จังหวัดล าปาง  โทร.0-5428-9184 ต่อ 103 
ที่ ลป  00๓๒.30๑/145                                 วันที ่  1  มีนาคม  2564 
เรื่อง  ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

ด้วย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทะ ขอรายงานผลการด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างประจ าเดือนตามแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (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/


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบ็ไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมภิาค 

โรงพยาบาลแม่ทะ 
ตามประกาศส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง การจดัท าผลการพจิารณาการจดัซ้ือจดัจ้างรายเดือน 

ประจ าเดือน  ธันวาคม  2563 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมภิาคส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบ็ไซต์ของหน่วยงานในสังกดัส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
 

ช่ือหน่วยงาน : โรงพยาบาลแม่ทะ 
วนั/เดือน/ปี  : 4 มกราคม 2564 
 
หัวข้อ : การจดัท าผลการพิจารณาการจดัซ้ือจดัจา้งรายเดือน ประจ าเดือน ธนัวาคม  2563 
รายละเอยีดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          การจดัท าสรุปผลการพิจารณาการจดัซ้ือจดัจา้งรายเดือน ประจ าเดือน ธนัวาคม 2563 
 

Link ภายนอก :  ไม่มี 

หมายเหตุ : 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
 
                                ผู้รับผดิชอบ                                                              ผู้อนุมตัรัิบรอง 
 
 
 
                           (นายสมควร  จินะการ)                                             (นายนวรัตน์  วนาพนัธพรกลุ) 
             ต  าแหน่ง นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ                        ต  าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 
               หวัหนา้กลุ่มงานบริหารทัว่ไป                              
                 วนัท่ี 4 เดือน มกราคม  พ.ศ.2564                                   วนัท่ี 4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 
                                                                                        

      ผูรั้บผิดชอบการน าขอ้มูลข้ึนเผยแพร่ 
 
 

(นายอรุณศกัด์ิ เครือดวงค า) 
เจา้หนา้ท่ี 

วนัท่ี 4 เดือน มกราคม  พ.ศ.2564 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบ็ไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมภิาค 

โรงพยาบาลแม่ทะ 
ตามประกาศส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง การจดัท าผลการพจิารณาการจดัซ้ือจดัจ้างรายเดือน 

ประจ าเดือน  มกราคม 2564 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมภิาคส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบ็ไซต์ของหน่วยงานในสังกดัส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
 

ช่ือหน่วยงาน : โรงพยาบาลแม่ทะ 
วนั/เดือน/ปี  : 1 กุมภาพันธ ์2564 
 
หัวข้อ : การจดัท าผลการพิจารณาการจดัซ้ือจดัจา้งรายเดือน ประจ าเดือน มกราคม 2564 
 

รายละเอยีดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          การจดัท าสรุปผลการพิจารณาการจดัซ้ือจดัจา้งรายเดือน ประจ าเดือน มกราคม 2564 
 

Link ภายนอก :  ไม่มี 

หมายเหตุ : 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
 
                            ผู้รับผดิชอบ                                                                          ผู้อนุมตัรัิบรอง 
 
 
 
                           (นายสมควร  จินะการ)                                          (นายนวรัตน์  วนาพนัธพรกลุ) 
             ต  าแหน่ง นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ                        ต  าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 
                หวัหนา้กลุ่มงานบริหารทัว่ไป                              
                 วนัท่ี 1 เดือน กุมภาพันธ ์ พ.ศ.2564                              วนัท่ี 1 เดือน กุมภาพันธ ์ พ.ศ.2564 

 
ผูรั้บผดิชอบการน าขอ้มูลข้ึนเผยแพร่ 

 
 

(นายอรุณศกัด์ิ เครือดวงค า) 
เจา้หนา้ท่ี 

วนัท่ี 1 เดือน กุมภาพันธ ์ พ.ศ.2564 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบ็ไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมภิาค 

โรงพยาบาลแม่ทะ 
ตามประกาศส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง การจดัท าผลการพจิารณาการจดัซ้ือจดัจ้างรายเดือน 

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์ 2564 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมภิาคส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบ็ไซต์ของหน่วยงานในสังกดัส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
 

ช่ือหน่วยงาน : โรงพยาบาลแม่ทะ 
วนั/เดือน/ปี  : 1 มนีาคม  2564 
 
หัวข้อ : การจดัท าผลการพิจารณาการจดัซ้ือจดัจา้งรายเดือน ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
 

รายละเอยีดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          การจดัท าสรุปผลการพิจารณาการจดัซ้ือจดัจา้งรายเดือน ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
 

Link ภายนอก :  ไม่มี 

หมายเหตุ : 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
 
                                   ผู้รับผดิชอบ                                                                ผู้อนุมตัรัิบรอง 
 
 
 
                           (นายสมควร  จินะการ)                                            (นายนวรัตน์  วนาพนัธพรกลุ) 
             ต  าแหน่ง นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ                        ต  าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 
               หวัหนา้กลุ่มงานบริหารทัว่ไป                              
                 วนัท่ี 1 เดือน มีนาคม  พ.ศ.2564                                        วนัท่ี 1 เดือน มีนาคม  พ.ศ.2564                                                                                        

 
ผูรั้บผดิชอบการน าขอ้มูลข้ึนเผยแพร่ 

 
 

(นายอรุณศกัด์ิ เครือดวงค า) 
เจา้หนา้ท่ี 

วนัท่ี 1 เดือน มีนาคม  พ.ศ.2564 
 



 



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 24,810.00      24,810.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จ ากัด บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จ ากัด ราคาต่ าสุด 25 พ.ย.2564
2 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 4,680.00        4,680.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากดั บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั ราคาต่ าสุด 4 ธ.ค.2563
3 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 3,200.00        3,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด ราคาต่ าสุด 5 ธ.ค.2563
4 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 6,452.10        6,452.10       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต่ าสุด 2 ธ.ค.2563
5 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 7,000.00        7,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ราคาต่ าสุด 2 ธ.ค.2563
6 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 2,100.00        2,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอมเบส จ ากัด บริษัท แอมเบส จ ากัด ราคาต่ าสุด 7 ธ.ค.2563
7 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 2,632.20        2,632.20       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุด 4 ธ.ค.2563
8 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 9,600.00        9,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ราคาต่ าสุด 7 ธ.ค.2563
9 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 7,900.00        7,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์เมด จ ากัด บริษัท เซนต์เมด จ ากัด ราคาต่ าสุด 7 ธ.ค.2563

10 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 7,000.00        7,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์เมด จ ากัด บริษัท เซนต์เมด จ ากัด ราคาต่ าสุด 16 ธ.ค.2563
11 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 26,515.00      26,515.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์แล็ป ราคาต่ าสุด 2 ธ.ค.2563
12 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 3,300.00        3,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ราคาต่ าสุด 7 ธ.ค.2563
13 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 16,702.70      16,702.70     เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุด 2 ธ.ค.2563
14 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 25,594.40      25,594.40     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด 7 ธ.ค.2563
15 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 9,416.00        9,416.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด 16 ธ.ค.2563
16 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 16,702.70      16,702.70     เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุด 2 ธ.ค.2563

173,605.10    

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(ชื่อหน่วยงาน) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแม่ทะ

วันที่.....1-31 ธนัวาคม 2563

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้อ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 เจ้าหนี-้ครุภัณฑ์ส านักงาน 126,000.00    126,000.00   เฉพาะเจาะจง สินเจริญ เซอร์วสิ สินเจริญ เซอร์วสิ ราคาต่ าสุด 28 ต.ค.2563
2 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 83,295.00      83,295.00     เฉพาะเจาะจง นายเติมพงศ์  ใหม่ใจดี นายเติมพงศ์  ใหม่ใจดี ราคาต่ าสุด 28 ต.ค.2563
3 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 15,000.00      15,000.00     เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชัย  ไชยปะละ นายเฉลิมชัย  ไชยปะละ ราคาต่ าสุด 28 ต.ค.2563
4 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 12,000.00      12,000.00     เฉพาะเจาะจง นายธนาธปิ  บุญแจ้ นายธนาธปิ  บุญแจ้ ราคาต่ าสุด 28 ต.ค.2563
5 เจ้าหนี-้ครุภัณฑ์ส านักงาน 135,000.00    135,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์เมด จ ากัด บริษัท เซนต์เมด จ ากัด ราคาต่ าสุด 2 พ.ย.2563
6 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 275,000.00    275,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท์ลุควชิั่น จ ากัด บริษัท เบสท์ลุควชิั่น จ ากัด ราคาต่ าสุด 28 ต.ค.2563
7 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 2,000.00        2,000.00       เฉพาะเจาะจง นายบุญมี  เมืองหล้า นายบุญมี  เมืองหล้า ราคาต่ าสุด 23 พ.ย.2563
8 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 342.40           342.40          เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมติง โลตัส จ ากัด บริษัท โฮมติง โลตัส จ ากัด ราคาต่ าสุด 10 พ.ย.2563
9 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 9,316.47        9,316.47       เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด 28 พ.ย.2563

10 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 5,800.00        5,800.00       เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิ  เครือฟู นายศักด์ิ  เครือฟู ราคาต่ าสุด 25 พ.ย.2563
11 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 877.40           877.40          เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมติง โลตัส จ ากัด บริษัท โฮมติง โลตัส จ ากัด ราคาต่ าสุด 10 พ.ย.2563
12 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 2,400.00        2,400.00       เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิ  เครือฟู นายศักด์ิ  เครือฟู ราคาต่ าสุด 28 ต.ค.2563
13 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 7,910.00        7,910.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด ราคาต่ าสุด 28 ต.ค.2563
14 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 4,335.00        4,335.00       เฉพาะเจาะจง พ.พาณิฃย์ 2 พ.พาณิฃย์ 2 ราคาต่ าสุด 28 ต.ค.2563
15 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 3,700.00        3,700.00       เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิ  เครือฟู นายศักด์ิ  เครือฟู ราคาต่ าสุด 23 พ.ย.2563
16 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 1,900.00        1,900.00       เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ บี เดนทัล กรุ๊ป หจก.อาร์ บี เดนทัล กรุ๊ป ราคาต่ าสุด 18 พ.ย.2562
17 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 9,619.50        9,619.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท น าววิฒัน์การช่าง(1992) จ ากัด บริษัท น าววิฒัน์การช่าง(1992) จ ากัด ราคาต่ าสุด 25 พ.ย.2563
18 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 1,950.00        1,950.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเกาะคาโฆษณา ร้านเกาะคาโฆษณา ราคาต่ าสุด 4 ธ.ค.2563
19 เจ้าหนี-้วสัดุเชื้อเพลิง 21,694.10      21,694.10     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จก. สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จก. ราคาต่ าสุด 28 ต.ค.2563
20 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 10,548.00      10,548.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ส เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส เรืองโรจน์สระบุรี ราคาต่ าสุด 28 ต.ค.2563
21 เจ้าหนี-้ครุภัณฑ์การแพทย์ 3,790.00        3,790.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บลู สไมล์ เมดิคัล ซัพพลาย จ ากัดบริษัท บลู สไมล์ เมดิคัล ซัพพลาย จ ากัด ราคาต่ าสุด 28 ต.ค.2563
22 เจ้าหนี-้ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 4,800.00        4,800.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมกันทามาศ ร้านอุดมกันทามาศ ราคาต่ าสุด 28 ต.ค.2563
23 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 28,500.00      28,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม อี ลานนา เซอร์วสิ หจก.เอ็ม อี ลานนา เซอร์วสิ ราคาต่ าสุด 25 พ.ย.2563
24 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 3,500.00        3,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ท็อป พี ซี คอมพิวเตอร์ หจก.ท็อป พี ซี คอมพิวเตอร์ ราคาต่ าสุด 23 พ.ย.2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(ชื่อหน่วยงาน) กลุ่มงานบริหารทัว่ไป  โรงพยาบาลแม่ทะ

วันที่.....1-31 ธนัวาคม 2563

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้อ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง



25 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 4,000.00        4,000.00       เฉพาะเจาะจง นายโยธนิ  เนียมเทีย่ง นายโยธนิ  เนียมเทีย่ง ราคาต่ าสุด 1 ธ.ค.2563
26 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 4,000.00        4,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสุกฤชชา  มณีวรณ์ นายสุกฤชชา  มณีวรณ์ ราคาต่ าสุด 1 ธ.ค.2563
27 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 4,000.00        4,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสันติ  วงศ์ดาว นายสันติ  วงศ์ดาว ราคาต่ าสุด 1 ธ.ค.2563
28 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 4,000.00        4,000.00       เฉพาะเจาะจง นายไมตรี  จันทะจร นายไมตรี  จันทะจร ราคาต่ าสุด 1 ธ.ค.2563
29 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 4,000.00        4,000.00       เฉพาะเจาะจง นายชุ่ม  ค าลือ นายชุ่ม  ค าลือ ราคาต่ าสุด 7 ธ.ค.2563
30 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 18,000.00      18,000.00     เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิ  เครือฟู นายศักด์ิ  เครือฟู ราคาต่ าสุด 28 พ.ย.2563
31 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 425.00           425.00          เฉพาะเจาะจง ถาวรการค้า ถาวรการค้า ราคาต่ าสุด 7 ธ.ค.2563
32 เจ้าหนี-้วสัดุคอมพิวเตอร์ 13,300.00      13,300.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ท็อป พี ซี คอมพิวเตอร์ หจก.ท็อป พี ซี คอมพิวเตอร์ ราคาต่ าสุด 2 ธ.ค.2563
33 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 13,904.00      13,904.00     เฉพาะเจาะจง เตียเฮ่งฮง เตียเฮ่งฮง ราคาต่ าสุด 2 ธ.ค.2563
34 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 8,338.00        8,338.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ลักค์คลีนนิ่ง ซัพพลาย จ ากดั บริษัท ลักค์คลีนนิ่ง ซัพพลาย จ ากดั ราคาต่ าสุด 2 ธ.ค.2563
35 เจ้าหนี-้ครุภัณฑ์ส านักงาน 49,000.00      49,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ที ซี คอม ร้าน ที ซี คอม ราคาต่ าสุด 2 ธ.ค.2563
36 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 15,000.00      15,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดีกา แพ็คกิ้ง จ ากัด บริษัท เมดีกา แพ็คกิ้ง จ ากัด ราคาต่ าสุด 2 ธ.ค.2563
37 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 70,000.00      70,000.00     เฉพาะเจาะจง วานิชภัณฑ์ เมดิคอลซัพพลาย วานิชภัณฑ์ เมดิคอลซัพพลาย ราคาต่ าสุด 25 พ.ย.2563
38 เจ้าหนี-้วสัดุอื่น ๆ 3,554.00        3,554.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม ทอร์ค-ออน จ ากัด บริษัท สยาม ทอร์ค-ออน จ ากัด ราคาต่ าสุด 7 ธ.ค.2563
39 เจ้าหนี-้วสัดุไฟฟ้า 2,065.10        2,065.10       เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมพลเทรดด้ีงกรุ๊ป จ ากัด บริษัท ชุมพลเทรดด้ีงกรุ๊ป จ ากัด ราคาต่ าสุด 2 ธ.ค.2563
40 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 41,000.00      41,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท คลาวด์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท คลาวด์ เมดิคอล จ ากัด ราคาต่ าสุด 28 ต.ค.2563
41 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 6,250.00        6,250.00       เฉพาะเจาะจง นางเสาวรัตน์  ดอนสมจิตต์ นางเสาวรัตน์  ดอนสมจิตต์ ราคาต่ าสุด 25 พ.ย.2563
42 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 11,400.00      11,400.00     เฉพาะเจาะจง นางวลัยา  วงศ์ใจแก้ว นางวลัยา  วงศ์ใจแก้ว ราคาต่ าสุด 25 พ.ย.2563
43 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 41,000.00      41,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท คลาวด์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท คลาวด์ เมดิคอล จ ากัด ราคาต่ าสุด 25 พ.ย.2563
44 เจ้าหนี-้วสัดุไฟฟ้า 5,460.00        5,460.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร์ หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร์ ราคาต่ าสุด 2 ธ.ค.2563
45 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 298.00           298.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 14 ธ.ค.2563
46 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 21,382.00      21,382.00     เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ราคาต่ าสุด 2 ธ.ค.2563
47 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 3,500.00        3,500.00       เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิ  เครือฟู นายศักด์ิ  เครือฟู ราคาต่ าสุด 1 ธ.ค.2563
48 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 56,333.33      56,333.33     เฉพาะเจาะจง หจก.วไิลคลีนนิ่งเซอร์วสิ หจก.วไิลคลีนนิ่งเซอร์วสิ ราคาต่ าสุด 28 ต.ค.2563
49 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 4,547.55        4,547.55       เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด 28 ต.ค.2563

1,174,034.85    



แบบ สขร.1

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

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห์  1รายการ 16,200.00      16,200.00     เฉพาะเจาะจง เฟอร์เมอร์ เฟอร์เมอร์ ราคาต่ าสุด 24  ธค 63
2 จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห์ 3 รายการ 8,840.00        8,840.00       เฉพาะเจาะจง เอ็มพีเมดกรุ๊ป เอ็มพีเมดกรุ๊ป ราคาต่ าสุด 21  ธค 63
3 จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห์  1รายการ 13,000.00      13,000.00     เฉพาะเจาะจง เฟอร์เมอร์ เฟอร์เมอร์ ราคาต่ าสุด 21  ธค 63
4 จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห์ 1 รายการ 36,690.00      36,690.00     เฉพาะเจาะจง เอ็กซ์แลป จ ากัด เอ็กซ์แลป จ ากัด ราคาต่ าสุด 23  ธค 63
5 จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห์ 1 รายการ 7,500.00        7,500.00       เฉพาะเจาะจง ดี.เค.เอส.เอช ดี.เค.เอส.เอช ราคาต่ าสุด 14  ธค 63
6 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 3 รายการ 20,806.40      20,806.40     เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลล าปาง ราคาต่ าสุด 29  ธค 63
7 จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห์  5 รายการ 56,347.88      56,347.88     เฉพาะเจาะจง เฟอร์เมอร์ เฟอร์เมอร์ ราคาต่ าสุด 24  ธค 63
8 จัดจ้างตรวจวเิคราะห์ประจ าเดือน 19,180.00      19,180.00     เฉพาะเจาะจง บ.พี.ช.ีที บ.พี.ช.ีที ราคาต่ าสุด 17  ธค 63
9 จัดจ้างตรวจวเิคราะห์ประจ าเดือน 46,140.00      46,140.00     เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลเกาะคา โรงพยาบาลเกาะคา ราคาต่ าสุด 17  ธค 63

10 จัดจ้างตรวจวเิคราะห์ประจ าเดือน พย 75,995.00      75,995.00     เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลล าปาง ราคาต่ าสุด 24 ธค 63
11 จัดจ้างตรวจวเิคราะห์ประจ าเดือน ตค 83,170.00      83,170.00     เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลล าปาง ราคาต่ าสุด 14  ธค 63
12 ค่าบริการโลหิตประจ าเดือน 10,000.00      10,000.00     เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ราคาต่ าสุด 17  ธค 63
13 จัดจ้างตรวจวเิคราะห์ประจ าเดือน 5,500.00        5,500.00       เฉพาะเจาะจง ศูนย์แลปธนบุรี ศูนย์แลปธนบุรี ราคาต่ าสุด 17  ธค 63

399,369.28    

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(กลุ่มงานเทคนิคการแพทย)์ โรงพยาบาลแม่ทะ

วนัที่...........1-31ธนัวาคม   2563..................................



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 26,190.00      26,190.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จ ากัด บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จ ากัด ราคาต่ าสุด 28 ธ.ค.2563
2 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 3,350.00        3,350.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากดั บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั ราคาต่ าสุด 4 ม.ค.2564
3 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 6,500.00        6,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด ราคาต่ าสุด 4 ม.ค.2564
4 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 4,000.00        4,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด ราคาต่ าสุด 6 ม.ค.2564
5 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 4,280.00        4,280.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด 6 ม.ค.2564
6 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 1,974.15        1,974.15       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุด 6 ม.ค.2564
7 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 6,800.00        6,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด ราคาต่ าสุด 6 ม.ค.2564
8 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 7,680.00        7,680.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ราคาต่ าสุด 6 ม.ค.2564
9 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 2,750.00        2,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคอล จ ากัด ราคาต่ าสุด 6 ม.ค.2564

10 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 13,385.70      13,385.70     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด 4 ม.ค.2564
11 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 18,284.97      18,284.97     เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุด 4 ม.ค.2564
12 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 83,974.00      83,974.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป ราคาต่ าสุด 4 ม.ค.2564

179,168.82    

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(ชื่อหน่วยงาน) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแม่ทะ

วันที่.....1-31 มกราคม 2564

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้อ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 เจ้าหนี-้วสัดุอื่น ๆ 21,100.00      21,100.00     เฉพาะเจาะจง สหกู้ภัยภาคเหนือ สหกู้ภัยภาคเหนือ ราคาต่ าสุด 14 ธ.ค.2563
2 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 21,450.00      21,450.00     เฉพาะเจาะจง นายเติมพงศ์  ใหม่ใจดี นายเติมพงศ์  ใหม่ใจดี ราคาต่ าสุด 23 ธ.ค.2563
3 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 105,280.00    105,280.00   เฉพาะเจาะจง นายเติมพงศ์  ใหม่ใจดี นายเติมพงศ์  ใหม่ใจดี ราคาต่ าสุด 14 ธ.ค.2563
4 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 15,800.00      15,800.00     เฉพาะเจาะจง สหกู้ภัยภาคเหนือ สหกู้ภัยภาคเหนือ ราคาต่ าสุด 23 ธ.ค.2563
5 เจ้าหนี-้ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 19,850.00      19,850.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเมดิช+ิยุ ร้านเมดิช+ิยุ ราคาต่ าสุด 27 ธ.ค.2563
6 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 2,400.00        2,400.00       เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิ  เครือฟู นายศักด์ิ  เครือฟู ราคาต่ าสุด 25 พ.ย.2563
7 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 279.00           279.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์เซ้นเตอร์ จ ากัด บริษัท โฮม โปรดักส์เซ้นเตอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 4 ธ.ค.2563
8 เจ้าหนี-้วสัดุยานพาหนะ 420.00           420.00          เฉพาะเจาะจง สุทัศน์  สุปินะ สุทัศน์  สุปินะ ราคาต่ าสุด 28 ธ.ค.2563
9 เจ้าหนี-้วสัดุยานพาหนะ 250.00           250.00          เฉพาะเจาะจง สุทัศน์  สุปินะ สุทัศน์  สุปินะ ราคาต่ าสุด 28 ธ.ค.2563

10 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 960.00           960.00          เฉพาะเจาะจง เล เซอร์ เล เซอร์ ราคาต่ าสุด 28 ธ.ค.2563
11 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 630.00           630.00          เฉพาะเจาะจง ที.บี.แสตมป์ เซ็นเตอร์ ที.บี.แสตมป์ เซ็นเตอร์ ราคาต่ าสุด 30 ธ.ค.2563
12 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 588.00           588.00          เฉพาะเจาะจง เกษมเคร่ืองเขียน เกษมเคร่ืองเขียน ราคาต่ าสุด 28 พ.ย.2562
13 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 3,400.00        3,400.00       เฉพาะเจาะจง 3/1 วสัดุภัณฑ์ 3/1 วสัดุภัณฑ์ ราคาต่ าสุด 30 ธ.ค.2563
14 เจ้าหนี-้ครุภัณฑ์ส านักงาน 5,000.00        5,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ ราคาต่ าสุด 30 ธ.ค.2563
15 เจ้าหนี-้ครุภัณฑ์การพแพทย์ 11,000.00      11,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.สุมนเมดิคอล หจก.สุมนเมดิคอล ราคาต่ าสุด 30 ธ.ค.2563
16 เจ้าหนี-้ครุภัณฑ์ส านักงาน 4,240.00        4,240.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพาณิช หจก.เจียวพาณิช ราคาต่ าสุด 27 ธ.ค.2563
17 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 363,052.00    363,052.00   เฉพาะเจาะจง สุพัสชะณี  กิ่งแม่กืย สุพัสชะณี  กิ่งแม่กืย ราคาต่ าสุด 14 ธ.ค.2563
18 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 6,800.00        6,800.00       เฉพาะเจาะจง นายเสน่ห์  พะยอม นายเสน่ห์  พะยอม ราคาต่ าสุด 23 ธ.ค.2563
19 เจ้าหนี-้วสัดุเชื้อเพลิง 22,460.70      22,460.70     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแม่ะ จก. สหกรณ์การเกษตรแม่ะ จก. ราคาต่ าสุด 25 พ.ย.2563
20 เจ้าหนี-้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 23,000.00      23,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร์ หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร์ ราคาต่ าสุด 6 ม.ค.2563
21 เจ้าหนี-้ค่าสาธารณูปโภค 7,910.00        7,910.00       เฉพาะเจาะจง บ.กสท โทรคมนาคม จก. บ.กสท โทรคมนาคม จก. ราคาต่ าสุด 25 พ.ย.2563
22 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 3,580.00        3,580.00       เฉพาะเจาะจง ธานินทร์ ธานินทร์ ราคาต่ าสุด 25 ธ.ค.2563
23 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 1,450.00        1,450.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.อรชา  กิจธรุะ น.ส.อรชา  กิจธรุะ ราคาต่ าสุด 25 ธ.ค.2563
24 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 4,200.00        4,200.00       เฉพาะเจาะจง พ.พาณิชย์ 2 พ.พาณิชย์ 2 ราคาต่ าสุด 25 พ.ย.2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(ชื่อหน่วยงาน) กลุ่มงานบริหารทัว่ไป  โรงพยาบาลแม่ทะ

วันที่.....1-31 มกราคม 2564

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้อ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง



25 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 12,576.00      12,576.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ราคาต่ าสุด 25 พ.ย.2563
26 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 2,500.00        2,500.00       เฉพาะเจาะจง  บ.เอ ที พี อินเตอร์เมคิดคอล จก.  บ.เอ ที พี อินเตอร์เมคิดคอล จก. ราคาต่ าสุด 30 ธ.ค.2563
27 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาก่อสร้าง 6,200.00        6,200.00       เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยราชภัฎล าปาง มหาวทิยาลัยราชภัฎล าปาง ราคาต่ าสุด 7 ธ.ค.2563
28 เจ้าหนี-้ครุภัณฑ์การพแพทย์ 13,000.00      13,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.สุมนเมดิคอล หจก.สุมนเมดิคอล ราคาต่ าสุด 30 ธ.ค.2563
29 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 66,875.00      66,875.00     เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  ศิริธรรม นายประเสริฐ  ศิริธรรม ราคาต่ าสุด 7 ธ.ค.2563
30 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 40,450.00      40,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรพันธก์ารช่าง ร้านมิตรพันธก์ารช่าง ราคาต่ าสุด 23 ธ.ค.2563
31 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 8,460.00        8,460.00       เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรพันธก์ารช่าง ร้านมิตรพันธก์ารช่าง ราคาต่ าสุด 4 ม.ค.2564
32 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 31,500.00      31,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรพันธก์ารช่าง ร้านมิตรพันธก์ารช่าง ราคาต่ าสุด 28 ธ.ค.2563
33 เจ้าหนี-้ครุภัณฑ์ส านักงาน 720.00           720.00          เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ราคาต่ าสุด 2 ม.ค.2564
34 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 56,120.00      56,120.00     เฉพาะเจาะจง นายดิษพล  กิ่งแม่กืย นายดิษพล  กิ่งแม่กืย ราคาต่ าสุด 4 ม.ค.2564
35 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 55,760.00      55,760.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเฟริสปร้ินท์ ร้านเฟริสปร้ินท์ ราคาต่ าสุด 25 พ.ย.2563
36 เจ้าหนี-้วสัดุก่อสร้าง 17,762.00      17,762.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อินชุม เจริญกิจ หจก.อินชุม เจริญกิจ ราคาต่ าสุด 28 ต.ค.2563
37 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 1,400.00        1,400.00       เฉพาะเจาะจง ต่ิงโฆษณา ต่ิงโฆษณา ราคาต่ าสุด 28 ธ.ค.2563
38 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 1,060.00        1,060.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเฟริสปร้ินท์ ร้านเฟริสปร้ินท์ ราคาต่ าสุด 4 ม.ค.2564
39 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00        7,000.00       เฉพาะเจาะจง ศุภชัย การแพทย์ ศุภชัย การแพทย์ ราคาต่ าสุด 28 ธ.ค.2563
40 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 4,900.00        4,900.00       เฉพาะเจาะจง สุภาพร ผ้าม่าน สุภาพร ผ้าม่าน ราคาต่ าสุด 4  ม.ค.2564
41 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 20,238.00      20,238.00     เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ราคาต่ าสุด 4 ม.ค.2564
42 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 10,504.00      10,504.00     เฉพาะเจาะจง บ.ลักค์คลีนนิ่ง ซัพพลาย จ ากัด บ.ลักค์คลีนนิ่ง ซัพพลาย จ ากัด ราคาต่ าสุด 4 ม.ค.2564
43 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 12,845.00      12,845.00     เฉพาะเจาะจง เตียเฮงฮง เตียเฮงฮง ราคาต่ าสุด 4 ม.ค.2564
44 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 15,000.00      15,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ดลาเบล ร้านกู๊ดลาเบล ราคาต่ าสุด 4 ม.ค.2564
45 เจ้าหนี-้วสัดุไฟฟ้า 780.00           780.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร์ หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร์ ราคาต่ าสุด 4 ม.ค.2564
46 เจ้าหนี-้วสัดุคอมพิวเตอร์ 11,360.00      11,360.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร์ หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร์ ราคาต่ าสุด 4 ม.ค.2564
47 เจ้าหนี-้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,390.00        4,390.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร์ หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร์ ราคาต่ าสุด 25 พ.ย.2563
48 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 5,250.00        5,250.00       เฉพาะเจาะจง นางเสาวรัตน์  ดอนสมจิตต์ นางเสาวรัตน์  ดอนสมจิตต์ ราคาต่ าสุด 28 ธ.ค.2563
49 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 41,000.00      41,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท คลาวด์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท คลาวด์ เมดิคอล จ ากัด ราคาต่ าสุด 22 ธ.ค.2563
50 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 11,400.00      11,400.00     เฉพาะเจาะจง นางวลัญา  วงศ์ใจแก้ว นางวลัญา  วงศ์ใจแก้ว ราคาต่ าสุด 28 ธ.ค.2563
51 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 13,240.82      13,240.82     เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด 28 ธ.ค.2563
52 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 56,333.33      56,333.33     เฉพาะเจาะจง หจก.วไิลคลีนนิ่งเซอร์วสิ หจก.วไิลคลีนนิ่งเซอร์วสิ ราคาต่ าสุด 28 ธ.ค.2563
53 เจ้าหนี-้วสัดุคอมพิวเตอร์ 5,630.00        5,630.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร์ หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร์ ราคาต่ าสุด 28 ธ.ค.2563
54 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 456.00           456.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซีไทวสัดุ จ ากัด บริษัท ซีอาร์ซีไทวสัดุ จ ากัด ราคาต่ าสุด 28 ธ.ค.2563



55 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 700.00           700.00          เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมกันทามาศ ร้านอุดมกันทามาศ ราคาต่ าสุด 8 ม.ค.2564
56 เจ้าหนี-้วสัดุอื่น ๆ 60,258.00      60,258.00     เฉพาะเจาะจง ล าปางสปอร์ท ล าปางสปอร์ท ราคาต่ าสุด 28 ธ.ค.2563
57 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 5,500.00        5,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ยากัตซิงห์ล าปาง หจก.ยากัตซิงห์ล าปาง ราคาต่ าสุด 6 ม.ค.2563
58 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 2,300.00        2,300.00       เฉพาะเจาะจง ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที ่1 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที ่1 ราคาต่ าสุด 4 ม.ค.2564
59 เจ้าหนี-้วสัดุก่อสร้าง 3,300.00        3,300.00       เฉพาะเจาะจง หจก.แม่ทะคอนกรีต หจก.แม่ทะคอนกรีต ราคาต่ าสุด 4 ม.ค.2564

1,251,867.85    



แบบ สขร.1

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

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห์  7รายการ 75,638.42      75,638.42     เฉพาะเจาะจง เฟอร์เมอร์ เฟอร์เมอร์ ราคาต่ าสุด 13 มค 64
2 จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห์  1รายการ 26,500.00      26,500.00     เฉพาะเจาะจง เฟอร์เมอร์ เฟอร์เมอร์ ราคาต่ าสุด 12 มค 64
3 จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห์ 1 รายการ 11,250.00      11,250.00     เฉพาะเจาะจง ดี.เค.เอส.เอช ดี.เค.เอส.เอช ราคาต่ าสุด 11 มค 64
4 จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห์ 5รายการ 9,000.00        9,000.00       เฉพาะเจาะจง แลปมาสเตอร์ แลปมาสเตอร์ ราคาต่ าสุด 20 มค 64
5 จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห์ 2 รายการ 31,900.00      31,900.00     เฉพาะเจาะจง แอดวานซ์ไดแอคนอสติค แอดวานซ์ไดแอคนอสติค ราคาต่ าสุด 22 มค 64
6 จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห์ 1 รายการ 3,540.00        3,540.00       เฉพาะเจาะจง เอ็มพีเมดกรุ๊ป เอ็มพีเมดกรุ๊ป ราคาต่ าสุด 27 มค 64
7 จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห์ 7 รายการ 2,530.00        2,530.00       เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ราคาต่ าสุด 13 มค 64
8 จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห์ 2 รายการ 9,200.00        9,200.00       เฉพาะเจาะจง เอ็มพีเมดกรุ๊ป เอ็มพีเมดกรุ๊ป ราคาต่ าสุด 22 มค 64
9 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 2 รายการ 11,060.00      11,060.00     เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลล าปาง ราคาต่ าสุด 20 มค 64

10 จัดจ้างตรวจวเิคราะห์ประจ าเดือน 12,850.00      12,850.00     เฉพาะเจาะจง บ.พี.ช.ีที บ.พี.ช.ีที ราคาต่ าสุด 18 มค 64
11 ค่าบริการโลหิตประจ าเดือน 2,080.00        2,080.00       เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ราคาต่ าสุด 5 มค 64
12 จัดจ้างตรวจวเิคราะห์ประจ าเดือน 1,500.00        1,500.00       เฉพาะเจาะจง ศูนย์แลปธนบุรี ศูนย์แลปธนบุรี ราคาต่ าสุด 7 มค 64
13 ค่าบริการโลหิตประจ าเดือน 10,920.00      10,920.00     เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ราคาต่ าสุด 20 มค 64
14 จัดจ้างตรวจวเิคราะห์ประจ าเดือน 57,720.00      57,720.00     เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลเกาะคา โรงพยาบาลเกาะคา ราคาต่ าสุด 12 มค 64
15 จัดจ้างตรวจวเิคราะห์ประจ าเดือน พย 73,220.00      73,220.00     เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลล าปาง ราคาต่ าสุด 21 มค 64

338,908.42    

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(กลุ่มงานเทคนิคการแพทย)์ โรงพยาบาลแม่ทะ

วนัที่...........1-31 มกราคม   2564..................................



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 19,360.00      19,360.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จ ากัด บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จ ากัด ราคาต  าสุด 27 ม.ค.2564
2 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 3,250.00        3,250.00       เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป ราคาต  าสุด 1 ก.พ.2564
3 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 3,900.00        3,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี จ ากัด บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี จ ากัด ราคาต  าสุด 1 ก.พ.2564
4 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 1,284.00        1,284.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด 1 ก.พ.2564
5 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 2,193.50        2,193.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต  าสุด 3 ก.พ.2564
6 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 3,200.00        3,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์เมด จ ากัด บริษัท เซนต์เมด จ ากัด ราคาต  าสุด 1 ก.พ.2564
7 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 7,000.00        7,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ราคาต  าสุด 1 ก.พ.2564
8 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 8,367.40        8,367.40       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 3 ก.พ.2564
9 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 14,500.00      14,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์เมด จ ากัด บริษัท เซนต์เมด จ ากัด ราคาต  าสุด 8 ก.พ.2564

10 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 6,999.98        6,999.98       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต  าสุด 8 ก.พ.2564
11 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 2,942.50        2,942.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 8 ก.พ.2564
12 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 36,000.00      36,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์เมด จ ากัด บริษัท เซนต์เมด จ ากัด ราคาต  าสุด 10 ก.พ.2564
13 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 29,110.00      29,110.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป ราคาต  าสุด 8 ก.พ.2564
14 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 10,000.00      10,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ราคาต  าสุด 10 ก.พ.2564

148,107.38    

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(ชื่อหน่วยงาน) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแม่ทะ

วันที่.....1-28 กุมภาพันธ ์2564

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้อ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 200.00           200.00          เฉพาะเจาะจง เอกชัยการยาง เอกชัยการยาง ราคาต  าสุด 20 ม.ค.2564
2 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 642.00           642.00          เฉพาะเจาะจง บีเจ พร้ินต้ิง บีเจ พร้ินต้ิง ราคาต  าสุด 25 ม.ค.2564
3 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 4,500.00        4,500.00       เฉพาะเจาะจง พ.พาณิชย์ พ.พาณิชย์ ราคาต  าสุด 28 ธ.ค.2563
4 เจ้าหนี-้ค่าสาธารณูปโภค 7,910.00        7,910.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด ราคาต  าสุด 28 ธ.ค.2563
5 เจ้าหนี-้วสัดุเชื้อเพลิง 21,274.70      21,274.70     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จก. สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จก. ราคาต  าสุด 28 ธ.ค.2563
6 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 2,400.00        2,400.00       เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิ  เครือฟู นายศักด์ิ  เครือฟู ราคาต  าสุด 28 ธ.ค.2563
7 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 13,800.00      13,800.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ราคาต  าสุด 28 ธ.ค.2563
8 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 28,500.00      28,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.แหม่มสต๊ิกเกอร์ หจก.แหม่มสต๊ิกเกอร์ ราคาต  าสุด 25 ม.ค.2564
9 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 1,150.00        1,150.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ล าปางซีคิว(ยงยุทธวศิวกรรม) หจก.ล าปางซีคิว(ยงยุทธวศิวกรรม) ราคาต  าสุด 25 ม.ค.2564

10 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 10,000.00      10,000.00     เฉพาะเจาะจง ศูนย์สาธติการตลาดบ้านหลวง ศูนย์สาธติการตลาดบ้านหลวง ราคาต  าสุด 6 ม.ค.2564
11 เจ้าหนี-้วสัดุไฟฟ้า 510.00           510.00          เฉพาะเจาะจงบริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ จ ากัดบริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ จ ากัดราคาต  าสุด 28 ม.ค.2564
12 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 11,556.00      11,556.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไอคิวซาวน์เซ็นเตอร์ ร้านไอคิวซาวน์เซ็นเตอร์ ราคาต  าสุด 27 ม.ค.2564
13 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 385,000.00    385,000.00   เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิ  เครือฟู นายศักด์ิ  เครือฟู ราคาต  าสุด 7 ธ.ค.2563
14 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 65,900.00      65,900.00     เฉพาะเจาะจง นายดิษพล  กิ งแม่กืย นายดิษพล  กิ งแม่กืย ราคาต  าสุด 25 ม.ค.2564
15 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 546,292.80    546,292.80   เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลิน เยอรมณี9 จ ากัด บริษัท เบอร์ลิน เยอรมณี9 จ ากัด ราคาต  าสุด 28 ธ.ค.2563
16 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 200.00           200.00          เฉพาะเจาะจง สุพัฒน์ พุทธมาเล สุพัฒน์ พุทธมาเล ราคาต  าสุด 5 ก.พ.2564
17 เจ้าหนี-้วสัดุก่อสร้าง 2,737.06        2,737.06       เฉพาะเจาะจง หจก.อินชุม เจริญกิจ หจก.อินชุม เจริญกิจ ราคาต  าสุด 28 ธ.ค.2563
18 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 13,517.00      13,517.00     เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ราคาต  าสุด 1 ก.พ.2564
19 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 11,975.00      11,975.00     เฉพาะเจาะจง นางเสาวรัตน์  ดอนสมจิตต์ นางเสาวรัตน์  ดอนสมจิตต์ ราคาต  าสุด 28 ธ.ค.2563
20 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 39,542.00      39,542.00     เฉพาะเจาะจง นางสาววไิลพร  กาค า นางสาววไิลพร  กาค า ราคาต  าสุด 28 ธ.ค.2563
21 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 7,958.00        7,958.00       เฉพาะเจาะจง เตียเฮงฮง เตียเฮงฮง ราคาต  าสุด 1 ก.พ.2564
22 เจ้าหนี-้วสัดุคอมพิวเตอร์ 8,760.00        8,760.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร์ หจก.ท๊อป พี ซี คอมพิวเตอร์ ราคาต  าสุด 1 ก.พ.2564
23 เจ้าหนี-้วสัดุงานบ้านงานครัว 9,394.00        9,394.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ลักค์คลีนนิ ง ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ลักค์คลีนนิ ง ซัพพลาย จ ากัด ราคาต  าสุด 1 ก.พ.2564
24 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 3,500.00        3,500.00       เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิ  เครือฟู นายศักด์ิ  เครือฟู ราคาต  าสุด 5 ก.พ.2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(ชื่อหน่วยงาน) กลุ่มงานบริหารทัว่ไป  โรงพยาบาลแม่ทะ

วันที่.....1-28 กุมภาพันธ ์2564

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้อ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง



25 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 41,000.00      41,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท คลาวด์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท คลาวด์ เมดิคอล จ ากัด ราคาต  าสุด 28 ธ.ค.2563
26 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 11,400.00      11,400.00     เฉพาะเจาะจง นางวลัญา  วงศ์ใจแก้ว นางวลัญา  วงศ์ใจแก้ว ราคาต  าสุด 28 ม.ค.2564

1,249,618.56    



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 1 รายการ 16,200.00      16,200.00     เฉพาะเจาะจง เฟอร์เมอร์ เฟอร์เมอร์ ราคาต  าสุด 11 กพ  64
2 จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห์  6รายการ 73,457.68      73,457.68     เฉพาะเจาะจง เฟอร์เมอร์ เฟอร์เมอร์ ราคาต  าสุด 11 กพ  64
3 จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห์  5รายการ 84,772.54      84,772.54     เฉพาะเจาะจง เฟอร์เมอร์ เฟอร์เมอร์ ราคาต  าสุด 11 กพ  64
4 จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห์ 1 รายการ 26,500.00      26,500.00     เฉพาะเจาะจง เฟอร์เมอร์ เฟอร์เมอร์ ราคาต  าสุด 11 กพ  64
5 จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห์ 6รายการ 18,780.00      18,780.00     เฉพาะเจาะจง แลปมาสเตอร์ แลปมาสเตอร์ ราคาต  าสุด 11 กพ  64
6 จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห์ 1 รายการ 17900 17,900.00     เฉพาะเจาะจง แอดวานซ์ไดแอคนอสติค แอดวานซ์ไดแอคนอสติค ราคาต  าสุด 9 กพ  64
7 จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห์ 1 รายการ 13,000.00      13,000.00     เฉพาะเจาะจง เฟอร์เมอร์ เฟอร์เมอร์ ราคาต  าสุด 19 กพ  64
8 จัดจ้างตรวจวเิคราะห์ประจ าเดือน 5,800.00        5,800.00       เฉพาะเจาะจง ศูนย์แลปธนบุรี ศูนย์แลปธนบุรี ราคาต  าสุด 16 กพ  64
9 ค่าบริการโลหิตประจ าเดือน 5,200.00        5,200.00       เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ราคาต  าสุด 10 กพ  64

10 จัดจ้างตรวจวเิคราะห์ประจ าเดือน 7,620.00        7,620.00       เฉพาะเจาะจง บ.พี.ช.ีที บ.พี.ช.ีที ราคาต  าสุด 17 กพ  64
11 จัดจ้างตรวจวเิคราะห์ประจ าเดือน 48430 48,430.00     เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลเกาะคา โรงพยาบาลเกาะคา ราคาต  าสุด 12 กพ  64

317,660.22    

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(กลุ่มงานเทคนิคการแพทย)์ โรงพยาบาลแม่ทะ

วนัที ...........1-28  กุมภาพันธ ์  2564.............................


