
แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 13,590.00      13,590.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จ ากัด บริษทั ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จ ากัด ราคาต  าสุด 31 ม.ค.2564
2 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 11,335.00      11,335.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากดั บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั ราคาต  าสุด 5 มีค.2564
3 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 10,950.00      10,950.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด ราคาต  าสุด 5 มีค.2564
4 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 10,695.00      10,695.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป ราคาต  าสุด 5 มีค.2564
5 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 17,098.60      17,098.60     เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 5 มีค.2564
6 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 3,873.40        3,873.40       เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต  าสุด 3 มีค.2564
7 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 2,800.00        2,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เซนด์เมด จ ากัด บริษทั เซนด์เมด จ ากัด ราคาต  าสุด 3 มีค.2564
8 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 1,096.75        1,096.75       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต  าสุด 5 มีค.2564
9 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 2,600.00        2,600.00       เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป ราคาต  าสุด 5 มีค.2564

10 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 1,650.00        1,650.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอม เบส พลัส จ ากัด บริษทั แอม เบส พลัส จ ากัด ราคาต  าสุด 5 มีค.2564
11 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 11,930.50      11,930.50     เฉพาะเจาะจง บริษทั เซนด์เมด จ ากัด บริษทั เซนด์เมด จ ากัด ราคาต  าสุด 6 มีค.2564
12 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 20,240.00      20,240.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอลิสต์ ซัพพลาย จ ากัด บริษทั เอลิสต์ ซัพพลาย จ ากัด ราคาต  าสุด 6 มีค.2564
13 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 4,280.00        4,280.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต  าสุด 9 มีค.2564
14 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 20,856.00      20,856.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป ราคาต  าสุด 6 มีค.2564
15 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 7,800.00        7,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด ราคาต  าสุด 7 มีค.2564
16 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 11,641.79      11,641.79     เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต  าสุด 7 มีค.2564
17 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 6,848.00        6,848.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 7 มีค.2564
18 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 3,750.00        3,750.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด 11 มีค.2564
19 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 1,120.00        1,120.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เบสทก์รุ๊ป(1999) จ ากัด บริษทั เบสทก์รุ๊ป(1999) จ ากัด ราคาต  าสุด 16 มีค.2564
20 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 1,000.00        1,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ธรีะเวชภณัฑ์ จ ากัด บริษทั ธรีะเวชภณัฑ์ จ ากัด ราคาต  าสุด 21 มีค.2564

165,155.04   

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(ชื่อหน่วยงาน) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแม่ทะ

วันที.่....1-31มีค.2564

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 150.00           150.00          เฉพาะเจาะจง เฟริสทป์ร้ินท์ เฟริสทป์ร้ินท์ ราคาต  าสุด 3 มีค.2564
2 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 1,712.00        1,712.00       เฉพาะเจาะจง หจก.วายแอนด์เอ็น ซัพพลาย หจก.วายแอนด์เอ็น ซัพพลาย ราคาต  าสุด 3 มีค.2564
3 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 253,000.00   253,000.00   เฉพาะเจาะจง นายดิษพล  กิ งแม่กืย นายดิษพล  กิ งแม่กืย ราคาต  าสุด 5 มีค.2564
4 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 52,000.00      52,000.00     เฉพาะเจาะจง นายดิษพล  กิ งแม่กืย นายดิษพล  กิ งแม่กืย ราคาต  าสุด 5 มีค.2564
5 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 18,400.00      18,400.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.รัชนี  วงศ์คม น.ส.รัชนี  วงศ์คม ราคาต  าสุด 5 มีค.2564
6 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 3,945.00        3,945.00       เฉพาะเจาะจง พ.พาณิชย์ พ.พาณิชย์ ราคาต  าสุด 6 มีค.2564
7 เจ้าหนี-้วสัดุเชื้อเพลิง 29,209.30      29,209.30     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จก. สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จก. ราคาต  าสุด 6 มีค.2564
8 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 8,800.00        8,800.00       เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิ  เครือฟู นายศักด์ิ  เครือฟู ราคาต  าสุด 9 มีค.2564
9 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 6,300.00        6,300.00       เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิ  เครือฟู นายศักด์ิ  เครือฟู ราคาต  าสุด 6 มีค.2564

10 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 498,000.00   498,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.สินทวเีคหะกิจ หจก.สินทวเีคหะกิจ ราคาต  าสุด 3 มีค.2564
11 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 1,284.00        1,284.00       เฉพาะเจาะจง หจก.วายแอนด์เอ็น ซัพพลาย หจก.วายแอนด์เอ็น ซัพพลาย ราคาต  าสุด 3 มีค.2564
12 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 2,889.00        2,889.00       เฉพาะเจาะจง หจก.วายแอนด์เอ็น ซัพพลาย หจก.วายแอนด์เอ็น ซัพพลาย ราคาต  าสุด 5 มีค.2564
13 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 300.00           300.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ ราคาต  าสุด 5 มีค.2564
14 เจ้าหนี-้ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ 24,224.80      24,224.80     เฉพาะเจาะจง เอ ไอ-ไพศาล ล าปาง เอ ไอ-ไพศาล ล าปาง ราคาต  าสุด 6 มีค.2564
15 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 55,650.08      55,650.08     เฉพาะเจาะจง หจก.เจอีพ ีแอนด์ ซัพพลาย หจก.เจอีพ ีแอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 7 มีค.2564
16 เจ้าหนี-้ค่าสาธารณูปโภค 7,910.00        7,910.00       เฉพาะเจาะจง บ.กสท โทรคมนาคม จก. บ.กสท โทรคมนาคม จก. ราคาต  าสุด 7 มีค.2564
17 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 8,940.00        8,940.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ ราคาต  าสุด 7 มีค.2564
18 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 2,400.00        2,400.00       เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิ  เครือฟู นายศักด์ิ  เครือฟู ราคาต  าสุด 11 มีค.2564
19 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาก่อสร้าง 385,000.00   385,000.00   เฉพาะเจาะจง นายมานพ  เปยีงใจ นายมานพ  เปยีงใจ ราคาต  าสุด 16 มีค.2564
20 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 30,000.00      30,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอ.ท.ีพ ีอินเตอร์เมดิคอล บ.เอ.ท.ีพ ีอินเตอร์เมดิคอล ราคาต  าสุด 21 มีค.2564
21 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 27,000.00      27,000.00     เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ราคาต  าสุด 26 มีค.2564
22 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 54,000.00      54,000.00     เฉพาะเจาะจง นายเจริญ  เครือปนิตา นายเจริญ  เครือปนิตา ราคาต  าสุด 31 มีค.2564
23 เจ้าหนี-้ครุภณัฑ์ส านักงาน 103,500.00   103,500.00   เฉพาะเจาะจง พรเจริญเฟอร์นิเจอร์ พรเจริญเฟอร์นิเจอร์ ราคาต  าสุด 30 มีค.2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(ชื่อหน่วยงาน) กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลแม่ทะ

วันที.่....1-31มีค.2564

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
24 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 30,000.00      30,000.00     เฉพาะเจาะจง นายอาทติย์  เร่งประพนัธ์ นายอาทติย์  เร่งประพนัธ์ ราคาต  าสุด 21 มีค.2564
25 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 28,300.00      28,300.00     เฉพาะเจาะจง นายเสน่ห ์ พะยอม นายเสน่ห ์ พะยอม ราคาต  าสุด 26 มีค.2564
26 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 5,029.00        5,029.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีวเิศษ 99 หจก.ศรีวเิศษ 99 ราคาต  าสุด 31 มีค.2564
27 เจ้าหนี-้วสัดุก่อสร้าง 35,965.38      35,965.38     เฉพาะเจาะจง หจก.อินชุม เจริญกิจ หจก.อินชุม เจริญกิจ ราคาต  าสุด 21 มีค.2564
28 เจ้าหนี-้ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 13,375.00      13,375.00     เฉพาะเจาะจง หจก.วชิิตพาณิชย์ หจก.วชิิตพาณิชย์ ราคาต  าสุด 26 มีค.2564
29 เจ้าหนี-้ครุภณัฑ์ส านักงาน 27,400.00      27,400.00     เฉพาะเจาะจง หจก.น้ าล้อมเคหะกิจ หจก.น้ าล้อมเคหะกิจ ราคาต  าสุด 31 มีค.2564

1,714,683.56    

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



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
1จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์1 รายการ 26500 26500 เฉพาะเจาะจง เฟอร์เมอร์ เฟอร์เมอร์ ราคาต  าสุด 3 มีค.2564
2จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์1 รายการ 3680 3680 เฉพาะเจาะจง ไอเมด ไอเมด ราคาต  าสุด 3 มีค.2564
3จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์1 รายการ 3840 3840 เฉพาะเจาะจง วายดี วายดี ราคาต  าสุด 5 มีค.2564
4จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์1 รายการ 16250 16250 เฉพาะเจาะจง เฟอร์เมอร์ เฟอร์เมอร์ ราคาต  าสุด 5 มีค.2564
5จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์4 รายการ 58452.2 58452.2 เฉพาะเจาะจง เฟอร์เมอร์ เฟอร์เมอร์ ราคาต  าสุด 6 มีค.2564
6จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์1 รายการ 36690 36690 เฉพาะเจาะจง เอ็กซ์แลป จ ากัด เอ็กซ์แลป จ ากัด ราคาต  าสุด 7 มีค.2564
7จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์2 รายการ 7350 7350 เฉพาะเจาะจง เอ็มพเีมดกรุ๊ป เอ็มพเีมดกรุ๊ป ราคาต  าสุด 7 มีค.2564
8จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์1 รายการ 7000 7000 เฉพาะเจาะจง เอ็กซ์แลป จ ากัด เอ็กซ์แลป จ ากัด ราคาต  าสุด 7 มีค.2564
9 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 2 รายการ 3,420.00        3,420.00       เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลล าปาง ราคาต  าสุด 11 มีค.2564

10 จัดจ้างตรวจวเิคราะหป์ระจ าเดือน 4250 4250 เฉพาะเจาะจง บ.พ.ีช.ีที บ.พ.ีช.ีที ราคาต  าสุด 16 มีค.2564
11 จัดจ้างตรวจวเิคราะหป์ระจ าเดือน 44860 44860 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลล าปาง ราคาต  าสุด 21 มีค.2564
12 จัดจ้างตรวจวเิคราะหป์ระจ าเดือน 51130 51130 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลเกาะคา โรงพยาบาลเกาะคา ราคาต  าสุด 26 มีค.2564
13 จัดจ้างตรวจวเิคราะหป์ระจ าเดือน 910 910 เฉพาะเจาะจง ศูนย์แลปธนบรีุ ศูนย์แลปธนบรีุ ราคาต  าสุด 31 มีค.2564
14 ค่าบริการโลหติประจ าเดือน 10500 10500 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ราคาต  าสุด 31 มีค.2564

274,832.20   

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(กลุ่มงานเทคนิคการแพทย)์ โรงพยาบาลแม่ทะ

วันที.่....1-31มีค.2564



แบบ สขร.1

รายชื อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที เลขที และวันที ของสัญญา
และราคาที เสนอ และราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม 2,387.00     2,387.00    เฉพาะเจาะจง บ. เด็นท-์เมท จ ากัด บ. เด็นท-์เมท จ ากัด ราคาต  าสุด 5 มีค.2564
2 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม 26,097.30   26,097.30  เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 6 มีค.2564
3 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม 8,281.80     8,281.80    เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 7 มีค.2564

4 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม 4,250.00     4,250.00    เฉพาะเจาะจง บ.ชูมิตร 1967 จ ากัด บ.ชูมิตร 1967 จ ากัด ราคาต  าสุด 7 มีค.2564

5 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม 12,900.00   12,900.00  เฉพาะเจาะจง บ.วีอาร์พีเด้นท์ จ ากัด บ.วีอาร์พีเด้นท์ จ ากัด ราคาต  าสุด 7 มีค.2564

6 จัดจ้างท าฟันปลอม 5,315.00     5,315.00    เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซาซีแลม จ ากัด บ.เอ็กซาซีแลม จ ากัด ราคาต  าสุด 11 มีค.2564

59,231.10   

วิธีซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
หน่วยงาน   ทันตกรรม    โรงพยาบาลแม่ทะ

วันที.่....1-31มีค.2564

ล าดับที งานที จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที จะซ้ือ ราคากลาง



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 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 9  รายการ 23,629.00      23,629.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด 7 มีค.2564
2 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 6,848.00        6,848.00 เฉพาะเจาะจง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ (บจก.) ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ (บจก.) ราคาต  าสุด 7 มีค.2564
3 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 2,790.00        2,790.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) ราคาต  าสุด 7 มีค.2564
4 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 20,865.00      20,865.00 คัดเลือก สยามฟาร์มาซูติคอล   (บจก.) สยามฟาร์มาซูติคอล   (บจก.) ราคาต  าสุด 7 มีค.2564
5 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 9  รายการ 97,223.00      97,223.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด 7 มีค.2564
6 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 12,305.00      12,305.00 คัดเลือก 101 เมดิแคร์ 101 เมดิแคร์ ราคาต  าสุด 7 มีค.2564
7 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 15,260.00      15,260.00 คัดเลือก เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) ราคาต  าสุด 7 มีค.2564
8 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 24,150.00      24,150.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) ราคาต  าสุด 7 มีค.2564
9 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 38,520.00      38,520.00 คัดเลือก ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล (บจก.) ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล (บจก.) ราคาต  าสุด 7 มีค.2564

10 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4  รายการ 27,766.50      27,766.50 เฉพาะเจาะจง บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว (บจก.) บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว (บจก.) ราคาต  าสุด 11 มีค.2564
11 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 8,000.00        8,000.00 เฉพาะเจาะจง ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ (บจก.) ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ (บจก.) ราคาต  าสุด 16 มีค.2564
12 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 3,510.00        3,510.00 เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัชกรรม (บจก.มหาชน) ชุมชนเภสัชกรรม (บจก.มหาชน) ราคาต  าสุด 16 มีค.2564
13 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4  รายการ 28,425.00      28,425.00 เฉพาะเจาะจง พรอส ฟาร์มา (บจก.) พรอส ฟาร์มา (บจก.) ราคาต  าสุด 16 มีค.2564
14 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 7,500.00        7,500.00 เฉพาะเจาะจง 2เอ็ม (เมด-เมเกอร์) (บจก.) 2เอ็ม (เมด-เมเกอร์) (บจก.) ราคาต  าสุด 16 มีค.2564
15 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 7,770.00        7,770.00 เฉพาะเจาะจง ท.ีแมน ฟาร์มา (บจก.) ท.ีแมน ฟาร์มา (บจก.) ราคาต  าสุด 16 มีค.2564
16 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 12,091.00      12,091.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต  าสุด 16 มีค.2564
17 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 4,400.00        4,400.00 เฉพาะเจาะจง คอนติเนนเติล-ฟาร์ม  (บจก.) คอนติเนนเติล-ฟาร์ม  (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔
18 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 18,939.00      18,939.00 เฉพาะเจาะจง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ (บจก.) ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔
19 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4  รายการ 16,530.00      16,530.00 เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร์ม (บจก.) โปลิฟาร์ม (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔
20 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 2,400.00        2,400.00 เฉพาะเจาะจง ธงทองโอสถ (บจก.) ธงทองโอสถ (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔
21 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 8  รายการ 98,140.80      98,140.80 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔
22 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4  รายการ 22,847.71      22,847.71 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (บจก.) ดีเคเอสเอช (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(ชื อหน่วยงาน) โรงพยาบาลแม่ทะ

วันที.่....1-31มีค.2564



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

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
23 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 39,547.20      39,547.20 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔
24 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 2,550.00        2,550.00 เฉพาะเจาะจง แก้วมังกรเภสัช จ ากัด (บจก.) แก้วมังกรเภสัช จ ากัด (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔
25 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4  รายการ 17,050.00      17,050.00 เฉพาะเจาะจง ฟาร์มีน่า (บจก.) ฟาร์มีน่า (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔
26 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4  รายการ 29,300.00      29,300.00 เฉพาะเจาะจง พาร์ตาแลบ (บจก.) พาร์ตาแลบ (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔
27 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 12,400.00      12,400.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔
28 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 2,100.00        2,100.00 เฉพาะเจาะจง ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรีส์ (1969) (บจก.) ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอรีส์ (1969) (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔
29 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4  รายการ 18,500.00      18,500.00 เฉพาะเจาะจง เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี  (บจก.) เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี  (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔
30 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 7,842.00        7,842.00 เฉพาะเจาะจง พรีเมด ฟาร์มา (หสม.) พรีเมด ฟาร์มา (หสม.) ราคาต  าสุด ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔
31 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 4,880.00        4,880.00 เฉพาะเจาะจง ภญิโญฟาร์มาซี (หจก.) ภญิโญฟาร์มาซี (หจก.) ราคาต  าสุด ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔
32 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 5  รายการ 14,675.00      14,675.00 เฉพาะเจาะจง เอสพเีอส เมดิคอล  (บจก.) เอสพเีอส เมดิคอล  (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔
33 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 14  รายการ 71,363.50      71,363.50 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔
34 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4  รายการ 22,427.20      22,427.20 เฉพาะเจาะจง สยามฟาร์มาซูติคอล   (บจก.) สยามฟาร์มาซูติคอล   (บจก.) ราคาต  าสุด ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔
35 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 2,000.00        2,000.00 เฉพาะเจาะจง มาสุ (บจก.) มาสุ (บจก.) ราคาต  าสุด ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔
36 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4  รายการ 17,968.90      17,968.90 เฉพาะเจาะจง สหแพทย์เภสัช (บจก.) สหแพทย์เภสัช (บจก.) ราคาต  าสุด ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔
37 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 20,223.00      20,223.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต  าสุด ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔
38 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 3,343.75        3,343.75 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต  าสุด ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔
39 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 1,311.00        1,311.00 เฉพาะเจาะจง ยูโทเปี้ยน (บจก.) ยูโทเปี้ยน (บจก.) ราคาต  าสุด ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

มูลค่ารวม 787,391.56 











เลขที และวันที ของสัญญา
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