
                    บันทกึขอ้ความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทะ จังหวัดล าปาง  โทร.0-5428-9184 ต่อ 103 
ที่ ลป  00๓๒.30๑/185                                   วันที่   31 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง  ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

ด้วย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทะ ขอรายงานผลการด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างประจ าเดือนตามแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 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/


แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลแม่ทะ 

ตามประกาศส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร ื่อง แนวทางการเผยแพร ่ข ้อม ูลต ่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลแม่ทะ 
วัน/เดือน/ปี  : 31 พฤษภาคม 2564 
 
หัวข้อ : แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม 2564 (แบบ สขร.1) 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 
          แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม 2564 (แบบ สขร.1) 
 
Link ภายนอก :  ไม่ม ี
หมายเหตุ : 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
 
 
                            ผู้รับผิดชอบ                                                     ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                    (นายสมควร   จินะการ)                                           (นายนวรัตน์     วนาพันธพรกุล) 
             ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ                          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ  
             วันท่ี 31  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2564                        วันที่ 31  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
                                          
                   
 

 
 ผู้รับผดิชอบการน าข้อมลูขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นายอรุณศักดิ์ เครือดวงค า) 
เจ้าหน้าท่ี 

วันท่ี 31  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
 
 
 



แบบ สขร.1

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

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 9  รายการ 95,956.40     95,956.40 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔
2 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 32,100.00     32,100.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔
3 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา   รายการ 43,656.00     43,656.00 เฉพาะเจาะจง ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล (บจก.) ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล (บจก.) ราคาต่ าสุด ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔
4 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 21,412.84     21,412.84 เฉพาะเจาะจง สหแพทย์เภสัช (บจก.) สหแพทย์เภสัช (บจก.) ราคาต่ าสุด ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔
5 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 9  รายการ 54,900.00     54,900.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง (บจก.) ราคาต่ าสุด ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔
6 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 5  รายการ 66,400.00     66,400.00 เฉพาะเจาะจง เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี  (บจก.) เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี  (บจก.) ราคาต่ าสุด ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔
7 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4  รายการ 25,050.00     25,050.00 เฉพาะเจาะจง พรอส ฟาร์มา (บจก.) พรอส ฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔
8 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4  รายการ 31,700.00     31,700.00 เฉพาะเจาะจง พาร์ตาแลบ (บจก.) พาร์ตาแลบ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔
9 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 8  รายการ 95,535.20     95,535.20 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

10 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 6  รายการ 55,594.63     55,594.63 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (บจก.) ดีเคเอสเอช (บจก.) ราคาต่ าสุด ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
11 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 13,800.00     13,800.00 เฉพาะเจาะจง เมดไลน์ (บจก.) เมดไลน์ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
12 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 11  รายการ 70,688.48     70,688.48 เฉพาะเจาะจง สยามฟาร์มาซูติคอล   (บจก.) สยามฟาร์มาซูติคอล   (บจก.) ราคาต่ าสุด ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
13 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 7  รายการ 22,450.00     22,450.00 เฉพาะเจาะจง เอสพเีอส เมดิคอล  (บจก.) เอสพเีอส เมดิคอล  (บจก.) ราคาต่ าสุด ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
14 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4  รายการ 62,520.10     62,520.10 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
15 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 7  รายการ 40,200.00     40,200.00 เฉพาะเจาะจง ฟาร์มีน่า (บจก.) ฟาร์มีน่า (บจก.) ราคาต่ าสุด ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
16 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 3,600.00       3,600.00 เฉพาะเจาะจง 2เอ็ม (เมด-เมเกอร์) (บจก.) 2เอ็ม (เมด-เมเกอร์) (บจก.) ราคาต่ าสุด ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
17 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 12,000.00     12,000.00 เฉพาะเจาะจง เอฟซีพี เอฟซีพี ราคาต่ าสุด ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
18 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 4,570.00       4,570.00 เฉพาะเจาะจง ลีโอเมด(บจก.) ลีโอเมด(บจก.) ราคาต่ าสุด ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
19 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4  รายการ 98,701.50     98,701.50 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
20 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 27,124.50     27,124.50 เฉพาะเจาะจง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ (บจก.) ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
21 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา  2  รายการ 16,585.00     16,585.00 เฉพาะเจาะจง บ.ีเอ็ล.เอช.เทรดด้ิง (บจก.) บ.ีเอ็ล.เอช.เทรดด้ิง (บจก.) ราคาต่ าสุด ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
22 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 4,470.00       4,470.00 เฉพาะเจาะจง ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ (บจก.) ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลแม่ทะ

วนัที่.................1-31 พฤษภาคม  2564..................................



23 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 12,800.00     12,800.00 เฉพาะเจาะจง ไบโอฟาร์ม ไบโอฟาร์ม ราคาต่ าสุด ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
24 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 2,600.00       2,600.00 เฉพาะเจาะจง แอปคาร์ ฟาร์มาแลป แอปคาร์ ฟาร์มาแลป ราคาต่ าสุด ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
25 จัดซ้ือวสัดุเภสัชกรรม 1  รายการ 16,424.50     16,424.50 เฉพาะเจาะจง โอไรออน ฟาร์มาไทย(บมจ) โอไรออน ฟาร์มาไทย(บมจ) ราคาต่ าสุด ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
26 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 9  รายการ 94,915.60     94,915.60 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
27 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 3,600.00       3,600.00 เฉพาะเจาะจง เยเนอรัลฮอสปตัิล (บจก.มหาชน) เยเนอรัลฮอสปตัิล (บจก.มหาชน) ราคาต่ าสุด ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
28 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 6,500.00       6,500.00 เฉพาะเจาะจง อย. อย. ราคาต่ าสุด ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
29 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4  รายการ 7,620.00       7,620.00 เฉพาะเจาะจง ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
30 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 11,200.00     11,200.00 เฉพาะเจาะจง ไบโอวาลิส (บจก.) ไบโอวาลิส (บจก.) ราคาต่ าสุด ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
31 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 7,788.00       7,788.00 เฉพาะเจาะจง ยูโทเปี้ยน (บจก.) ยูโทเปี้ยน (บจก.) ราคาต่ าสุด ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
32 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4  รายการ 20,320.00     20,320.00 เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร์ม (บจก.) โปลิฟาร์ม (บจก.) ราคาต่ าสุด ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
33 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 11,000.00     11,000.00 เฉพาะเจาะจง พเีอม็แอล ฟาร์มาซูติคอลส์ (บจก.) พเีอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
34 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 5  รายการ 26,175.00     26,175.00 เฉพาะเจาะจง พเีอม็แอล ฟาร์มาซูติคอลส์ (บจก.) พเีอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
35 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 6,901.50       6,901.50 เฉพาะเจาะจง บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว (บจก.) บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว (บจก.) ราคาต่ าสุด ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
36 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 4,080.00       4,080.00 เฉพาะเจาะจง เมดดิไฟวฟ์าร์ม่า (บจก.) เมดดิไฟวฟ์าร์ม่า (บจก.) ราคาต่ าสุด ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
37 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 4,600.00       4,600.00 เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค แอตแลนติค ราคาต่ าสุด ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
38 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4  รายการ 7,555.00       7,555.00 เฉพาะเจาะจง ท.ีแมน ฟาร์มา (บจก.) ท.ีแมน ฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
39 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 2,400.00       2,400.00 เฉพาะเจาะจง ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) (บจก.) ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1979) (บจก.) ราคาต่ าสุด ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
40 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 6,160.00       6,160.00 เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาแลนด์ (1982) (บจก.) ฟาร์มาแลนด์ (1982) (บจก.) ราคาต่ าสุด ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
41 จัดซ้ือวสัดุเภสัชกรรม 1  รายการ 5,460.00       5,460.00 เฉพาะเจาะจง วานิชภณัฑ์ วานิชภณัฑ์ ราคาต่ าสุด ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
42 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 9,372.00       9,372.00 เฉพาะเจาะจง พรีเมด ฟาร์มาพลัส (บจก.) พรีเมด ฟาร์มาพลัส (บจก.) ราคาต่ าสุด ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
43 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 6,922.90       6,922.90 เฉพาะเจาะจง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ (บจก.) ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ (บจก.) ราคาต่ าสุด ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
44 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 9  รายการ 13,199.45     13,199.45 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด ##############
45 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 6,850.00       6,850.00 เฉพาะเจาะจง ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรีส์ (1969) (บจก.) ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอรีส์ (1969) (บจก.) ราคาต่ าสุด ##############
46 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 4,360.00       4,360.00 เฉพาะเจาะจง ธงทองโอสถ (บจก.) ธงทองโอสถ (บจก.) ราคาต่ าสุด ##############
47 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 4,460.00       4,460.00 เฉพาะเจาะจง มาสุ (บจก.) มาสุ (บจก.) ราคาต่ าสุด ##############
48 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 2,100.00       2,100.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ##############
49 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 2,700.00       2,700.00 เฉพาะเจาะจง ยูเมด้า (บจก.) ยูเมด้า (บจก.) ราคาต่ าสุด ##############
50 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 2,800.00       2,800.00 เฉพาะเจาะจง วทิยาศรม (บจก.) วทิยาศรม (บจก.) ราคาต่ าสุด ##############
51 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 2,376.00       2,376.00 เฉพาะเจาะจง แสงไทยเมดิคอล (บจก.) แสงไทยเมดิคอล (บจก.) ราคาต่ าสุด ##############



52 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 4,650.00       4,650.00 เฉพาะเจาะจง เอ.เอน็.บี ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) (บจก.) เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) (บจก.) ราคาต่ าสุด ##############
53 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 17,280.00     17,280.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ##############
54 จัดซ้ือวสัดุเภสัชกรรม 5  รายการ 17,850.00     17,850.00 เฉพาะเจาะจง วานิชภณัฑ์ วานิชภณัฑ์ ราคาต่ าสุด ##############
55 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 31,500.00     31,500.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ซิลลิคฟาร์มา (บจก.) ราคาต่ าสุด ##############

มูลค่ารวม 1,126,859.25    



ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาตกลงซ้ือหรือจา้ง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจา้ง

1 จดัจา้งท าฟันปลอม 10,810.00            10,810.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซาซีแลม จ ากัด บ.เอ็กซาซีแลม จ ากัด ราคาต่ าสุด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
หน่วยงาน   ทนัตกรรม    โรงพยาบาลแม่ทะ

วนัที่   1-31 พฤษภาคม  2564



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ -            เฉพาะเจาะจง บ.ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จก. บ.ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จก. ราคาต่ าสุด 28 เม.ย.2564
2 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 19,000.00     19,000.00    เฉพาะเจาะจง เบญจาเภสัช เบญจาเภสัช ราคาต่ าสุด 28 เม.ย.2564
3 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 5,944.00       5,944.00      เฉพาะเจาะจง บ.อาร์.ท.ีเมดิแค็ล ดีไวซ์ จก. บ.อาร์.ท.ีเมดิแค็ล ดีไวซ์ จก. ราคาต่ าสุด 28 เม.ย.2564
4 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 26,964.60     26,964.60    เฉพาะเจาะจง บ. โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จก. บ. โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จก. ราคาต่ าสุด 28 เม.ย.2564
5 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 5,550.00       5,550.00      เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จก. บ.ซิลลิค ฟาร์มา จก. ราคาต่ าสุด 5 พ.ค.2564
6 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 3,350.00       3,350.00      เฉพาะเจาะจง บ.บเีวอร์ เมดิคอล อันดัสตรี จก. บ.บเีวอร์ เมดิคอล อันดัสตรี จก. ราคาต่ าสุด 5 พ.ค.2564
7 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 3,177.00       3,177.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก. บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก. ราคาต่ าสุด 5 พ.ค.2564
8 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 3,000.00       3,000.00      เฉพาะเจาะจงบ.เอ็ม.บ.ีดี.เซอร์จิคอล ซัพพลาย จก. บ.เอ็ม.บ.ีดี.เซอร์จิคอล ซัพพลาย จก. ราคาต่ าสุด 5 พ.ค.2564
9 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 1,300.50       1,300.50      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก. บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก. ราคาต่ าสุด 5 พ.ค.2564

10 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 15,300.00     15,300.00    เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จก. บ.ไทยก๊อส จก. ราคาต่ าสุด 5 พ.ค.2564
11 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 2,520.00       2,520.00      เฉพาะเจาะจง บ.อาร์.ท.ีเมดิแค็ล ดีไวซ์ จก. บ.อาร์.ท.ีเมดิแค็ล ดีไวซ์ จก. ราคาต่ าสุด 7 พ.ค.2564
12 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 4,066.00       4,066.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก. บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก. ราคาต่ าสุด 7 พ.ค.2564
13 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 1,893.00       1,893.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. บ.ไอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. ราคาต่ าสุด 7 พ.ค.2564
14 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 3,194.00       3,194.00      เฉพาะเจาะจง บ.โพส เฮลท ์แคร์ จก. บ.โพส เฮลท ์แคร์ จก. ราคาต่ าสุด 7 พ.ค.2564
15 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 1,900.00       1,900.00      เฉพาะเจาะจง บ.แอม เบส พลัส จก. บ.แอม เบส พลัส จก. ราคาต่ าสุด 7 พ.ค.2564
16 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 5,499.99       5,499.99      เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จก. บ.ซิลลิค ฟาร์มา จก. ราคาต่ าสุด 7 พ.ค.2564
17 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 23,090.00     23,090.00    เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นทแ์ล็ป หจก.อินสทรูเม้นทแ์ล็ป ราคาต่ าสุด 5 พ.ค.2564
18 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 3,531.00       3,531.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก. บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก. ราคาต่ าสุด 11 พ.ค.2564
19 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 3,150.00       3,150.00      เฉพาะเจาะจง บ. โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จก. บ. โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จก. ราคาต่ าสุด 11 พ.ค.2564
20 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 12,720.00     12,720.00    เฉพาะเจาะจง บ.อาร์.ท.ีเมดิแค็ล ดีไวซ์ จก. บ.อาร์.ท.ีเมดิแค็ล ดีไวซ์ จก. ราคาต่ าสุด 11 พ.ค.2564

145,150.09   145,150.09 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
(ชื่อหน่วยงาน) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแม่ทะ

วันที.่....1-31 พฤษภาคม 2564

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจ้าง
1 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 33,009.50     33,009.50 เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแหง่ชาติ จก. บ.โทรคมนาคมแหง่ชาติ จก. ราคาต่ าสุด 8 ก.พ.2564
2 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 21,100.00     21,100.00 เฉพาะเจาะจง สินเจริญ เซอร์วสิ สินเจริญ เซอร์วสิ ราคาต่ าสุด 22 มี.ค.2564
3 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 71,000.00     71,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดิษพล  กิ่งแม่กืย นายดิษพล  กิ่งแม่กืย ราคาต่ าสุด 1 เม.ย.2564
4 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 32,240.00     32,240.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วไิลพร กาค า น.ส.วไิลพร กาค า ราคาต่ าสุด 29 เม.ย.2564
5 เจ้าหนี-้วสัดุเชื้อเพลิง 26,362.20     26,362.20 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ ราคาต่ าสุด 29 มี.ค.2564
6 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 9,261.00       9,261.00   เฉพาะเจาะจง พ.พาณิชย2์ พ.พาณิชย2์ ราคาต่ าสุด 29 มี.ค.2564
7 เจ้าหนี-้วสัดุคอมพวิเตอร์ 1,800.00       1,800.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ ราคาต่ าสุด 28 เม.ย.2564
8 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 8,800.00       8,800.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเกาะคาโฆษณา ร้านเกาะคาโฆษณา ราคาต่ าสุด 7 เม.ย.2564
9 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 9,604.00       9,604.00   เฉพาะเจาะจง ศูนย์สาธติการตลาดบา้นหลวง ศูนย์สาธติการตลาดบา้นหลวง ราคาต่ าสุด 21 เม.ย.2564

10 เจ้าหนี-้ครุภณัฑ์การแพทย์ 10,000.00     10,000.00 เฉพาะเจาะจงบ.เอ็ม.บ.ีดี.เซอร์จิคอล ซัพพลาย จก. บ.เอ็ม.บ.ีดี.เซอร์จิคอล ซัพพลาย จก. ราคาต่ าสุด 5 พ.ค.2564
11 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 3,600.00       3,600.00   เฉพาะเจาะจง เบญจาเภสัช เบญจาเภสัช ราคาต่ าสุด 7 พ.ค.2564
12 เจ้าหนี-้วสัดุไฟฟา้ฯ 2,950.00       2,950.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ ราคาต่ าสุด 7 พ.ค.2564
13 เจ้าหนี-้วสัดุไฟฟา้ฯ 1,910.00       1,910.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ ราคาต่ าสุด 5 พ.ค.2564
14 เจ้าหนี-้วสัดุคอมพวิเตอร์ 16,220.00     16,220.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ ราคาต่ าสุด 5 พ.ค.2564
15 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 20,099.00     20,099.00 เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ราคาต่ าสุด 5 พ.ค.2564
16 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 20,000.00     20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิ  เครือฟู นายศักด์ิ  เครือฟู ราคาต่ าสุด 5 พ.ค.2564
17 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 94,600.00     94,600.00 เฉพาะเจาะจง นายเสน่ห ์พยอม นายเสน่ห ์พยอม ราคาต่ าสุด 26 เม.ย.2564
18 เจ้าหนี-้ครุภณัฑ์การแพทย์ 8,500.00       8,500.00   เฉพาะเจาะจง บ.ไอดีเวลล์ จก บ.ไอดีเวลล์ จก ราคาต่ าสุด 5 พ.ค.2564
19 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 15,924.00     15,924.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ ราคาต่ าสุด 29 มี.ค.2564
20 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 1,590.00       1,590.00   เฉพาะเจาะจง นางบญุนา  สุริยะวงศ์ นางบญุนา  สุริยะวงศ์ ราคาต่ าสุด 26 เม.ย.2564
21 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 950.00          950.00      เฉพาะเจาะจง หจก.โรจนธนาพนัธ์ หจก.โรจนธนาพนัธ์ ราคาต่ าสุด 28 เม.ย.2564
22 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 5,650.00       5,650.00   เฉพาะเจาะจง บ.โพสเฮลทแ์คร์ จก. บ.โพสเฮลทแ์คร์ จก. ราคาต่ าสุด 26 เม.ย.2564
23 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 8,115.00       8,115.00   เฉพาะเจาะจง เตียเฮ่งฮง เตียเฮ่งฮง ราคาต่ าสุด 5 พ.ค.2564

(ชื่อหน่วยงาน) กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลแม่ทะ
วันที.่....1-31 พฤษภาคม 2564

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน



24 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 8,546.00       8,546.00   เฉพาะเจาะจง บ.ลักค์คลีนนิ่ง ซัพพลาย จก บ.ลักค์คลีนนิ่ง ซัพพลาย จก ราคาต่ าสุด 5 พ.ค.2564
25 เจ้าหนี-้วสัดุก่อสร้าง 14,679.33     14,679.33 เฉพาะเจาะจง หจก.อินชุมเจริญกิจ หจก.อินชุมเจริญกิจ ราคาต่ าสุด 1 เม.ย.2564
26 เจ้าหนี-้วสัดุคอมพวิเตอร์ 490.00          490.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ หจก.ทอ๊ป พ ีซี คอมพวิเตอร์ ราคาต่ าสุด 7 พ.ค.2564
27 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 520.00          520.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเกาะคาโฆษณา ร้านเกาะคาโฆษณา ราคาต่ าสุด 7 พ.ค.2564
28 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 2,400.00       2,400.00   เฉพาะเจาะจง นายคัด  พรมมา นายคัด  พรมมา ราคาต่ าสุด 5 พ.ค.2564
29 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 2,400.00       2,400.00   เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิ  เครือฟู นายศักด์ิ  เครือฟู ราคาต่ าสุด 29 มี.ค.2564
30 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 2,500.00       2,500.00   เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิ  เครือฟู นายศักด์ิ  เครือฟู ราคาต่ าสุด 7 พ.ค.2564
31 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 16,100.00     16,100.00 เฉพาะเจาะจง ธนชลการช่าง ธนชลการช่าง ราคาต่ าสุด 24 มี.ค.2564
32 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 7,500.00       7,500.00   เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ดลาเบล ร้านกู๊ดลาเบล ราคาต่ าสุด 5 พ.ค.2564
33 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 245.00          245.00      เฉพาะเจาะจง ถาวรการค้า ถาวรการค้า ราคาต่ าสุด 14 พ.ค.2564
34 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 70,000.00     70,000.00 เฉพาะเจาะจง วานิชภณัฑ์ เมดิคอลซัพพลาย วานิชภณัฑ์ เมดิคอลซัพพลาย ราคาต่ าสุด 5 พ.ค.2564

548,665.03   



แบบ สขร.1

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง คดัเลือก หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป โดยสรุป หรือจา้ง

1 จดัซ้ือน ้ายาตรวจวิเคราะห์ 2รายการ 7,500.00              7,500.00        เฉพาะเจาะจง แลปมาสเตอร์ แลปมาสเตอร์ ราคาต ่าสุด 12 พค.64

2 จดัซ้ือน ้ายาตรวจวิเคราะห์  7รายการ 16,250.00            16,250.00      เฉพาะเจาะจง เฟอร์เมอร์ เฟอร์เมอร์ ราคาต ่าสุด 14 พค.64

3 จดัซ้ือน ้ายาตรวจวิเคราะห์  7รายการ 19,440.00            19,440.00      เฉพาะเจาะจง เฟอร์เมอร์ เฟอร์เมอร์ ราคาต ่าสุด 14 พค.64

4 จดัซ้ือน ้ายาตรวจวิเคราะห์  7รายการ 26,500.00            26,500.00      เฉพาะเจาะจง เฟอร์เมอร์ เฟอร์เมอร์ ราคาต ่าสุด 14 พค.64

5 จดัซ้ือน ้ายาตรวจวิเคราะห์ 1 รายการ 5,680.00              5,680.00        เฉพาะเจาะจง เอ็มพีเมดกรุ๊ป เอ็มพีเมดกรุ๊ป ราคาต ่าสุด 14 พค.64

6 จดัซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ 11,217.60            11,217.60      เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลล าปาง ราคาต ่าสุด 6 พค.64

7 จดัจา้งตรวจวิเคราะห์ประจ าเดือน 2,550.00              2,550.00        เฉพาะเจาะจง ศูนยแ์ลปธนบุรี ศูนยแ์ลปธนบุรี ราคาต ่าสุด 7  เม.ย.64

8 ค่าบริการโลหิตประจ าเดือน 31,200.00            31,200.00      เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ราคาต ่าสุด 7 พค.64

9 จดัจา้งตรวจวิเคราะห์ประจ าเดือน 2,700.00              2,700.00        เฉพาะเจาะจง ศูนยแ์ลปธนบุรี ศูนยแ์ลปธนบุรี ราคาต ่าสุด 19 พค.64

10 จดัจา้งตรวจวิเคราะห์ประจ าเดือน 4,675.00              4,675.00        เฉพาะเจาะจง บ.พี.ชี.ที บ.พี.ชี.ที ราคาต ่าสุด 20 พค.64

11 จดัจา้งตรวจวิเคราะห์ประจ าเดือน37,320.00            37,320.00      เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลเกาะคา โรงพยาบาลเกาะคา ราคาต ่าสุด 17 พค.64

12 จดัจา้งตรวจวิเคราะห์ประจ าเดือน 70,210.00            70,210.00      เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลล าปาง ราคาต ่าสุด 6 พค.64

13

14

15

16

235,242.60          

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน

(กลุ่มงานเทคนิคการแพทย)์ โรงพยาบาลแม่ทะ

วนัท่ี...........1-31  พฤษภาคม   2564..................................



เลขที่และวนัที่ของสัญญา
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เลขที่และวันที่ของสัญญา



เลขที่และวันที่ของสัญญา





เลขท่ีบิล

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

64050196

64050417

64050414

64050311

64050179

3724

21041329

6401006/00081

21051849

21040212

2104

3736


