
                    บันทกึขอ้ความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทะ จังหวัดล าปาง  โทร.0-5428-9184 ต่อ 103 
ที่ ลป  00๓๒.30๑/327                                    วันที ่  11 มิถุนายน  2564 
เรื่อง  ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

ด้วย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทะ ขอรายงานผลการด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างประจ าเดือนตามแบบรายงานผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 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  : 11 มิถุนายน 2564 
 
หัวข้อ : แบบรายงานผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 (1-10 ม.ิย.2564)  
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 
          แบบรายงานผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 (1-10 ม.ิย.2564)  
Link ภายนอก :  ไม่ม ี
หมายเหตุ : 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
 
 
                            ผู้รับผิดชอบ                                                     ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                    (นายสมควร   จินะการ)                                           (นายนวรัตน์     วนาพันธพรกุล) 
             ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ                          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ  
             วันท่ี 11  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2564                         วันท่ี 11  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2564   
                                          
                   
 

 
 ผู้รับผดิชอบการน าข้อมลูขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นายอรุณศักดิ์ เครือดวงค า) 
เจ้าหน้าท่ี 

วันท่ี 11  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2564                      
 

 
 
 



เลขที่และวันที่ของสัญญา
ระยะเวลาที่ได้
จัดซ้ือ/จัดจ้าง

37 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 1,500.00                 25 พ.ค.2564 เฉพาะเจาะจง
38 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 1,840.00                 25 พ.ค.2564 เฉพาะเจาะจง
39 เจ้าหนี-้ครุภณัฑ์ส านักงาน 2,500.00                 27 พ.ค.2564 เฉพาะเจาะจง
40 เจ้าหนี-้วสัดุก่อสร้าง 3,850.00                 1 มิ.ย.2564 เฉพาะเจาะจง
41 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 800.00                    1 มิ.ย.2564 เฉพาะเจาะจง
42 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 12,402.00               1 มิ.ย.2564 เฉพาะเจาะจง
43 เจ้าหนี-้วสัดุคอมพวิเตอร์ 7,100.00                 1 มิ.ย.2564 เฉพาะเจาะจง
44 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 7,494.00                 1 มิ.ย.2564 เฉพาะเจาะจง
45 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 5,524.00                 1 มิ.ย.2564 เฉพาะเจาะจง
46 เจ้าหนี-้วสัดุคอมพวิเตอร์ 3,280.00                 1 มิ.ย.2564 เฉพาะเจาะจง
47 เจ้าหนี-้ครุภณัฑ์ส านักงาน 2,000.00                 1 มิ.ย.2564 เฉพาะเจาะจง
48 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 980.00                    1 มิ.ย.2564 เฉพาะเจาะจง
49 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 6,000.00                 3 มิ.ย.2564 เฉพาะเจาะจง
50 เจ้าหนี-้วสัดุส านักงาน 522.00                    8 มิ.ย.2564 เฉพาะเจาะจง
51 เจ้าหนี-้วสัดุไฟฟา้ 3,430.00                 8 มิ.ย.2564 เฉพาะเจาะจง
52 เจ้าหนี-้วสัดุงานบา้นงานครัว 672.00                    8 มิ.ย.2564 เฉพาะเจาะจง
53 เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาบริการ 212,876.50            25 พ.ค.2564 เฉพาะเจาะจง

272,770.50                

รายงานผลการด าเนินการแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง
(ชื่อหน่วยงาน) กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลแม่ทะ

วันที.่....1-10 มิถุนายน  2564

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้อ วิธีซ้ือหรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
1 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 300.00                    27 พ.ค.2564 เฉพาะเจาะจง
2 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 14,124.00               29 พ.ค.2564 เฉพาะเจาะจง
3 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 10,500.00               29 พ.ค.2564 เฉพาะเจาะจง
4 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 7,145.00                 29 พ.ค.2564 เฉพาะเจาะจง
5 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 4,680.00                 8 มิ.ย.2564 เฉพาะเจาะจง
6 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 3,700.00                 8 มิ.ย.2564 เฉพาะเจาะจง
7 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 14,519.90               9 มิ.ย.2564 เฉพาะเจาะจง
8 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 3,250.00                 8 มิ.ย.2564 เฉพาะเจาะจง
9 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 1,605.00                 8 มิ.ย.2564 เฉพาะเจาะจง

10 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 26,493.20               8  มิ.ย.2564 เฉพาะเจาะจง
11 เจ้าหนี-้วสัดุการแพทย์ 31,120.00               28 พ.ค.2564 เฉพาะเจาะจง

117,437.10            

รายงานผลการด าเนินการแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง
(ชื่อหน่วยงาน) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแม่ทะ

วันที.่....1-10 มิถุนายน 2564

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้อ วิธีซ้ือหรือจ้าง



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ เลขที่และวนัที่ของสัญญา วธิซ้ืีอหรือจ้าง
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
1 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 12,000.00               ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
2 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 9,329.00                 ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
3 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 450.00                    ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
4 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 9,148.50                 ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
5 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 2,350.00                 ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
6 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 5,992.00                 ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
7 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 3,424.00                 ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
8 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 2,700.00                 ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
9 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 9,090.00                 ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง

10 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 4,620.00                 ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
11 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 3,060.00                 ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
12 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 4,922.00                 ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
13 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2  รายการ 2,620.00                 ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
14 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3  รายการ 7,906.41                 ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
15 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 1,050.00                 ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
16 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 5,520.00                 ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
17 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1  รายการ 4,800.00                 ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง

มูลค่ารวม 88,981.91 

รายงานผลการด าเนินการแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง
(ชื่อหน่วยงาน) ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลแม่ทะ

วนัที.่................1-10  มิถุนายน 2564..................................



เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
1 จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์1 รายการ 26,500.00               1 มิย..64 เฉพาะเจาะจง
2 จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์6รายการ 10,820.00               1 มิย..64 เฉพาะเจาะจง
3 จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์3 รายการ 230.00                    3 มิย..64 เฉพาะเจาะจง
4 จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์1 รายการ 2,880.00                 3 มิย..64 เฉพาะเจาะจง
5 จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์2 รายการ 8,682.18                 7 มิย..64 เฉพาะเจาะจง
6 จัดซ้ือน้ ายาตรวจวเิคราะห ์1 รายการ 36,690.00               7 มิย..64 เฉพาะเจาะจง

85,802.18              

รายงานผลการด าเนินการแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง
(กลุ่มงานเทคนิคการแพทย)์ โรงพยาบาลแม่ทะ

วันที.่..........1-10  มิถุนายน   2564..................................

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้อ วิธีซ้ือหรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม 7,500.00            3 มิย..64 เฉพาะเจาะจง
2 จัดจ้างท าฟันปลอม 11,270.00          3 มิย..64 เฉพาะเจาะจง

18,770.00          

รายงานผลการด าเนินการแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง
หน่วยงาน   ทันตกรรม    โรงพยาบาลแมท่ะ

วันที ่  1-10 มถุินายน  2564

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้อ วิธีซ้ือหรือจ้าง


