




















































ร่าง / ตรว  บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  โรงพยาบาลเมืองปาน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   โทร. 0 5427 6081 

ที ่  ลป 0032.301/127                วันที ่  13 มนีาคม 2563 

เรื่อง  การจัดท าแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (แบบ สขร.1) 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเมืองปาน 

สืบเนื่องจาก  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9(8) ระบุให้
หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดยจัดท าแบบสรุปผลการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ณ.วันสิ้นเดือน นั้น 

  บัดนี้ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขออนุมัติเผยแพร่
ส รุ ป ผ ล ก า ร ด า เนิ น ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ใ น ร อ บ เดื อ น  เดื อ น  กุ ม ภ า พั น ธ์  2 5 6 3  ท า ง 
www.muangpanhealth.com เว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

        
             (นางสาวพิณญาดา  ดวงสาร) 
             นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 

                    ทราบ / อนุมัต ิ

 
 
 
 

 



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) จัดจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 23,387.95    23,387.95    เจาะจง บ.โตโยต้า นอร์ทเทิร์น จ ากัด บ.โตโยต้า นอร์ทเทิร์น จ ากัด ราคาต  า  3 ก.พ. 63
2 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาตัดเย็บผ้าขวางเตียงผู้ป่วย 375.00         375.00         เจาะจง น.ส.หนึ งฤทัย  มากพงษ์ น.ส.หนึ งฤทัย  มากพงษ์ ราคาต  า  3 ก.พ. 63
3 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,860.00      2,860.00      เจาะจง ร้านเตียเฮ่งฮง ร้านเตียเฮ่งฮง ราคาต  า  3 ก.พ. 63
4 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1,180.85      1,180.85      เจาะจง หจก.ล าปางศิริชัย หจก.ล าปางศิริชัย ราคาต  า  5 ก.พ. 63
5 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 10,486.00    10,486.00    เจาะจง บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด ราคาต  า  5 ก.พ. 63
6 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,820.00      4,820.00      เจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ ากัด ราคาต  า  5 ก.พ. 63
7 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,504.00      3,504.00      เจาะจง บ.อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บ.อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ราคาต  า  5 ก.พ. 63
8 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,760.00      4,760.00      เจาะจง บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด ราคาต  า  5 ก.พ. 63
9 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 17,755.58    17,755.58    เจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต  า  5 ก.พ. 63

10 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,622.00      2,622.00      เจาะจง บ.ยูโทเป้ียน จ ากัด บ.ยูโทเป้ียน จ ากัด ราคาต  า  5 ก.พ. 63
11 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 21,750.00    21,750.00    เจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) จ ากัด บ.ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  า  5 ก.พ. 63
12 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 110,619.40  110,619.40  เจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  า  5 ก.พ. 63
13 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าคู่มือการทดสอบสมรรถภาพทางกายเบ้ืองต้น 5,600.00      5,600.00      เจาะจง ร้านบ้านของขวัญ ร้านบ้านของขวัญ ราคาต  า  5 ก.พ. 63
14 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9,600.00      9,600.00      เจาะจง บ.ไบโอจีนีเทค จ ากัด บ.ไบโอจีนีเทค จ ากัด ราคาต  า  5 ก.พ. 63
15 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 36,360.00    36,360.00    เจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด ราคาต  า  5 ก.พ. 63
16 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,250.00      4,250.00      เจาะจง บ.แก้วมังกรเภสัช จ ากัด บ.แก้วมังกรเภสัช จ ากัด ราคาต  า  5 ก.พ. 63
17 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,088.00      2,088.00      เจาะจง บ.แสงไทยเมดิคอล จ ากัด บ.แสงไทยเมดิคอล จ ากัด ราคาต  า 2,088.00            
18 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,400.00    11,400.00    เจาะจง บ.ธงทองโอสถ จ ากัด บ.ธงทองโอสถ จ ากัด ราคาต  า 11,400.00         
19 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 25,360.00    25,360.00    เจาะจง บ.ธงทองโอสถ จ ากัด บ.ธงทองโอสถ จ ากัด ราคาต  า 25,360.00         
20 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมเครื องป่ันไฟ 2,450.30      2,450.30      เจาะจง สยามไดนาโม สยามไดนาโม ราคาต  า 2,450.30            
21 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาบ ารุงรักษาเครื องป่ันไฟ 34,400.00    34,400.00    เจาะจง หจก.วี.อาร์.แสตนดาร์ด เยนเนอร์เรเตอร์ เซอร์วิส หจก.วี.อาร์.แสตนดาร์ด เยนเนอร์เรเตอร์ เซอร์วิส ราคาต  า  5 ก.พ. 63
22 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมเครื องป่ันไฟ 50,000.00    50,000.00    เจาะจง หจก.วี.อาร์.แสตนดาร์ด เยนเนอร์เรเตอร์ เซอร์วิส หจก.วี.อาร์.แสตนดาร์ด เยนเนอร์เรเตอร์ เซอร์วิส ราคาต  า  6 ก.พ. 63
23 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาท าสมุดประจ าตัวผู้ป่วยความดัน-เบาหวาน 19,950.00    19,950.00    เจาะจง หจก.ล าปางบรรณกิจพร้ินต้ิง หจก.ล าปางบรรณกิจพร้ินต้ิง ราคาต  า  6 ก.พ. 63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กุมภำพันธ์  2563
โรงพยำบำลเมืองปำน  อ.เมืองปำน  จ.ล ำปำง
วันท่ี  28  เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ.  2563 (1)



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) จัดจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

24 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 9,606.67      9,606.67      เจาะจง บ.โตโยต้า นอร์ทเทิร์น จ ากัด บ.โตโยต้า นอร์ทเทิร์น จ ากัด ราคาต  า  6 ก.พ. 63
25 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมเครื องปรับอากาศ 16,200.00    16,200.00    เจาะจง รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ ราคาต  า  6 ก.พ. 63
26 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมเครื องปรับอากาศ 1,200.00      1,200.00      เจาะจง รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ ราคาต  า  6 ก.พ. 63
27 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,260.00      4,260.00      เจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ ราคาต  า  6 ก.พ. 63
28 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,333.50      4,333.50      เจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด ราคาต  า  6 ก.พ. 63
29 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,424.96      3,424.96      เจาะจง บ.เบตเตอร์  เมดิคอล แคร์ จ ากัด บ.เบตเตอร์  เมดิคอล แคร์ จ ากัด ราคาต  า  6 ก.พ. 63
30 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 19,479.50    19,479.50    เจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป ราคาต  า  6 ก.พ. 63
31 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,525.00      6,525.00      เจาะจง บ.ไทยก๊อส จ ากัด บ.ไทยก๊อส จ ากัด ราคาต  า  6 ก.พ. 63
32 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,415.00      6,415.00      เจาะจง บ.ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บ.ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด ราคาต  า  6 ก.พ. 63
33 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ (ชันสูตร) 16,500.00    16,500.00    เจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด ราคาต  า  6 ก.พ. 63
34 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ (ชันสูตร) 8,000.00      8,000.00      เจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด ราคาต  า  6 ก.พ. 63
35 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ (ชันสูตร) 8,950.00      8,950.00      เจาะจง บ.แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด บ.แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด ราคาต  า  6 ก.พ. 63
36 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ (ชันสูตร) 73,380.00    73,380.00    เจาะจง บ.เอ็กซ์แล็บ จ ากัด บ.เอ็กซ์แล็บ จ ากัด ราคาต  า  6 ก.พ. 63
37 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ (ชันสูตร) 79,500.00    79,500.00    เจาะจง บ.เฟิร์มเมอร์ จ ากัด บ.เฟิร์มเมอร์ จ ากัด ราคาต  า  6 ก.พ. 63
38 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 11,600.00    11,600.00    เจาะจง ร้านเมืองปานอุปกรณ์การแพทย์ ร้านเมืองปานอุปกรณ์การแพทย์ ราคาต  า  6 ก.พ. 63
39 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาคัดกรองภาวะสุขภาพและประเมินกิจวัตรประจ าวันผู้สูงอายุ 4,800.00      4,800.00      เจาะจง นางสุรีย์  มีแหวน นางสุรีย์  มีแหวน ราคาต  า  6 ก.พ. 63
40 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาคัดกรองภาวะสุขภาพและประเมินกิจวัตรประจ าวันผู้สูงอายุ 4,800.00      4,800.00      เจาะจง นางสุธรรม  ยอดดี นางสุธรรม  ยอดดี ราคาต  า  6 ก.พ. 63
41 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาคัดกรองภาวะสุขภาพและประเมินกิจวัตรประจ าวันผู้สูงอายุ 4,800.00      4,800.00      เจาะจง นางรัชดา  วงค์เสาร์ นางรัชดา  วงค์เสาร์ ราคาต  า  6 ก.พ. 63
42 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาคัดกรองภาวะสุขภาพและประเมินกิจวัตรประจ าวันผู้สูงอายุ 4,800.00      4,800.00      เจาะจง น.ส.นงคราญ  เสียงดี น.ส.นงคราญ  เสียงดี ราคาต  า  6 ก.พ. 63
43 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาคัดกรองภาวะสุขภาพและประเมินกิจวัตรประจ าวันผู้สูงอายุ 4,800.00      4,800.00      เจาะจง นายสุริยัน  ของสวย นายสุริยัน  ของสวย ราคาต  า  6 ก.พ. 63
44 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาคัดกรองภาวะสุขภาพและประเมินกิจวัตรประจ าวันผู้สูงอายุ 4,800.00      4,800.00      เจาะจง นางอนุช  เรืองสุข นางอนุช  เรืองสุข ราคาต  า  6 ก.พ. 63
45 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาคัดกรองภาวะสุขภาพและประเมินกิจวัตรประจ าวันผู้สูงอายุ 4,800.00      4,800.00      เจาะจง นางสมจิตร กาวาด นางสมจิตร กาวาด ราคาต  า  6 ก.พ. 63
46 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาคัดกรองภาวะสุขภาพและประเมินกิจวัตรประจ าวันผู้สูงอายุ 4,800.00      4,800.00      เจาะจง นางผ่องศรี สุเตจ๊ะ นางผ่องศรี สุเตจ๊ะ ราคาต  า  6 ก.พ. 63
47 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาคัดกรองภาวะสุขภาพและประเมินกิจวัตรประจ าวันผู้สูงอายุ 4,800.00      4,800.00      เจาะจง นางอ าพร  หวานแหลม นางอ าพร  หวานแหลม ราคาต  า  6 ก.พ. 63
48 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ (ชันสูตร) 5,860.00      5,860.00      เจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด ราคาต  า  7 ก.พ. 63



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) จัดจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

49 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุบริโภค 620.00         620.00         เจาะจง ร้านเมืองปานอุปกรณ์การแพทย์ ร้านเมืองปานอุปกรณ์การแพทย์ ราคาต  า  7 ก.พ. 63
50 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,797.60      1,797.60      เจาะจง บ.ดีทแฮล์ม จ ากัด บ.ดีทแฮล์ม จ ากัด ราคาต  า  7 ก.พ. 63
51 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,750.00      2,750.00      เจาะจง บ.ธงทองโอสถ จ ากัด บ.ธงทองโอสถ จ ากัด ราคาต  า  7 ก.พ. 63
52 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,649.94      1,649.94      เจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  า  7 ก.พ. 63
53 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,846.03      4,846.03      เจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  า  7 ก.พ. 63
54 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,740.00      1,740.00      เจาะจง บ.ชุมชนเภสัชกรรม(มหาชน)จ ากัด บ.ชุมชนเภสัชกรรม(มหาชน)จ ากัด ราคาต  า  7 ก.พ. 63
55 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,640.00      8,640.00      เจาะจง บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด ราคาต  า  7 ก.พ. 63
56 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 13,800.00    13,800.00    เจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด ราคาต  า  7 ก.พ. 63
57 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,182.80      2,182.80      เจาะจง บ.ดีทแฮล์ม จ ากัด บ.ดีทแฮล์ม จ ากัด ราคาต  า  7 ก.พ. 63
58 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 12,500.00    12,500.00    เจาะจง ร้านแม่วังเปเปอร์ฟอร์ม ร้านแม่วังเปเปอร์ฟอร์ม ราคาต  า  7 ก.พ. 63
59 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 6,500.00      6,500.00      เจาะจง บ.เอ.ที.พี. อินเตอร์เมดิคอล จ ากัด บ.เอ.ที.พี. อินเตอร์เมดิคอล จ ากัด ราคาต  า  7 ก.พ. 63
60 รายงานขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ 19,800.00    19,800.00    เจาะจง หจก.เจริญทรัพย์ไพศาล เซอร์วิส หจก.เจริญทรัพย์ไพศาล เซอร์วิส ราคาต  า  7 ก.พ. 63
61 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,600.00      5,600.00      เจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ ราคาต  า  11 ก.พ. 63
62 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาลความลึก 13,803.00    13,803.00    เจาะจง หจก.ล าปางบาดาล หจก.ล าปางบาดาล ราคาต  า  11 ก.พ. 63
63 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,720.00      3,720.00      เจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ ราคาต  า  11 ก.พ. 63
64 รายงานขอนุมัติจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 24,752.31    24,752.31    เจาะจง บ.โตโยต้า นอร์ทเทิร์น จ ากัด บ.โตโยต้า นอร์ทเทิร์น จ ากัด ราคาต  า ลป.0032.301/558
65 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมเครื องก าเนิดไฟฟ้า 10,132.90    10,132.90    เจาะจง หจก.วี.อาร์.แสตนดาร์ด เยนเนอร์เรเตอร์ เซอร์วิส หจก.วี.อาร์.แสตนดาร์ด เยนเนอร์เรเตอร์ เซอร์วิส ราคาต  า ลป.0032.301/559
66 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,887.50      2,887.50      เจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พาร์ตาแลบ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พาร์ตาแลบ ราคาต  า ลป.0032.301/560
67 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9,560.00      9,560.00      เจาะจง บ.ฟาร์มีน่า จ ากัด บ.ฟาร์มีน่า จ ากัด ราคาต  า  12 ก.พ. 63
68 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,650.00      4,650.00      เจาะจง บ.ยูเมด้า จ ากัด บ.ยูเมด้า จ ากัด ราคาต  า  12 ก.พ. 63
69 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,020.00      6,020.00      เจาะจง บ.โปลิฟาร์ม จ ากัด บ.โปลิฟาร์ม จ ากัด ราคาต  า  12 ก.พ. 63
70 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,889.00      2,889.00      เจาะจง บ.อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บ.อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ราคาต  า  12 ก.พ. 63
71 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,537.25      5,537.25      เจาะจง บ.ดีทแฮล์ม จ ากัด บ.ดีทแฮล์ม จ ากัด ราคาต  า  12 ก.พ. 63
72 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,500.00      4,500.00      เจาะจง บ.ชุมชนเภสัชกรรม(มหาชน)จ ากัด บ.ชุมชนเภสัชกรรม(มหาชน)จ ากัด ราคาต  า  12 ก.พ. 63
73 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 48,150.00    48,150.00    เจาะจง บ.ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บ.ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด ราคาต  า  12 ก.พ. 63



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) จัดจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

74 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,400.00      3,400.00      เจาะจง บ.ธงทองโอสถ จ ากัด บ.ธงทองโอสถ จ ากัด ราคาต  า  12 ก.พ. 63
75 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 10,165.00    10,165.00    เจาะจง บ.บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด บ.บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด ราคาต  า  12 ก.พ. 63
76 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,700.00      2,700.00      เจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด ราคาต  า  12 ก.พ. 63
77 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุทันตกรรม 7,200.00      7,200.00      เจาะจง บ.เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด บ.เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด ราคาต  า  12 ก.พ. 63
78 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 49,220.00    49,220.00    เจาะจง บ.101เมดิแคร์ จ ากัด บ.101เมดิแคร์ จ ากัด ราคาต  า  12 ก.พ. 63
79 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,140.00      2,140.00      เจาะจง บ.ฟาร์มีน่า จ ากัด บ.ฟาร์มีน่า จ ากัด ราคาต  า  12 ก.พ. 63
80 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,506.50      8,506.50      เจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด ราคาต  า  12 ก.พ. 63
81 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,602.80      8,602.80      เจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  า  12 ก.พ. 63
82 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 52,000.00    52,000.00    เจาะจง บ.ไบโอวาลีส จ ากัด บ.ไบโอวาลีส จ ากัด ราคาต  า  12 ก.พ. 63
83 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,400.00      4,400.00      เจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด ราคาต  า  12 ก.พ. 63
84 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าแผ่นพับอบรม 10,000.00    10,000.00    เจาะจง ร้านพี.เอ็น.ป้ายสวยดีไซน์ ร้านพี.เอ็น.ป้ายสวยดีไซน์ ราคาต  า  12 ก.พ. 63
85 ขออนุมัติอนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 6,168.00      6,168.00      เจาะจง ร้านถ่ายเอกสารบ้านเหล่า ร้านถ่ายเอกสารบ้านเหล่า ราคาต  า  14 ก.พ. 63
86 ขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 6,450.00      6,450.00      เจาะจง หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ ราคาต  า  14 ก.พ. 63
87 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 10,580.50    10,580.50    เจาะจง หจก.เคที กรุ๊ป ล าปาง หจก.เคที กรุ๊ป ล าปาง ราคาต  า  14 ก.พ. 63
88 ขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 9,185.00      9,185.00      เจาะจง บ.ลักค์คลีนนิ ง ซัพพลาย จ ากัด บ.ลักค์คลีนนิ ง ซัพพลาย จ ากัด ราคาต  า  14 ก.พ. 63
89 ขออนุมัติซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,814.00      3,814.00      เจาะจง บ.เล่าจ้ินกวง จ ากัด บ.เล่าจ้ินกวง จ ากัด ราคาต  า  14 ก.พ. 63
90 ขออนุมัติซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 12,600.00    12,600.00    เจาะจง ร้านเอ.ที.ปร้ินต้ิง ร้านเอ.ที.ปร้ินต้ิง ราคาต  า  14 ก.พ. 63
91 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,920.00      4,920.00      เจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ ราคาต  า  14 ก.พ. 63
92 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 1,000.00      1,000.00      เจาะจง เดอ ชาเลต์ เดอ ชาเลต์ ราคาต  า  17 ก.พ. 63
93 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น 6,650.00      6,650.00      เจาะจง หจก.ศุภรมิดา หจก.ศุภรมิดา ราคาต  า  17 ก.พ. 63
94 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาท าป้ายไวนิล 2,290.00      2,290.00      เจาะจง ร้านพี.เอ็น.ป้ายสวยดีไซน์ ร้านพี.เอ็น.ป้ายสวยดีไซน์ ราคาต  า  17 ก.พ. 63
95 รายงานขออนุมัติจ้างเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตซิมและค่าบริหารเซิร์ฟเวอร์ 7,704.00      7,704.00      เจาะจง บ.โกลจีพีเอส จ ากัด บ.โกลจีพีเอส จ ากัด ราคาต  า  17 ก.พ. 63
96 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 4,066.00      4,066.00      เจาะจง เกียรติศิริการช่าง เกียรติศิริการช่าง ราคาต  า  19 ก.พ. 63
97 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,400.00      5,400.00      เจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ ราคาต  า  19 ก.พ. 63
98 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 360.00         360.00         เจาะจง โรงงานเมืองปานอาหารและเครื องดื ม โรงงานเมืองปานอาหารและเครื องดื ม ราคาต  า  20 ก.พ. 63



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
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99 รายงานขออนมัติซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น 1,520.00      1,520.00      เจาะจง ร้านเมืองปานพาณิชย์ ร้านเมืองปานพาณิชย์ ราคาต  า  20 ก.พ. 63
100 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมเครื องป่ันไฟ 500.00         500.00         เจาะจง นายประดิษฐ์  ต้ังตรง นายประดิษฐ์  ต้ังตรง ราคาต  า  20 ก.พ. 63
101 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 33,600.00    33,600.00    เจาะจง บ.สตาร์ทอัพ ซัพพลาย จ ากัด บ.สตาร์ทอัพ ซัพพลาย จ ากัด ราคาต  า  20 ก.พ. 63
102 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,555.00      3,555.00      เจาะจง เตียเฮ่งฮง เตียเฮ่งฮง ราคาต  า  20 ก.พ. 63
103 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 100.00         100.00         เจาะจง ศิริวรรณมินิมาร์ท ศิริวรรณมินิมาร์ท ราคาต  า  20 ก.พ. 63
104 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพน้ าประปา 2,000.00      2,000.00      เจาะจง ม.ราชภัฏล าปาง ม.ราชภัฏล าปาง ราคาต  า  25 ก.พ. 63
105 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาตัดหญ้า 2,400.00      2,400.00      เจาะจง นายธีรภัทร์  รัศมีปัญญากุล นายธีรภัทร์  รัศมีปัญญากุล ราคาต  า  24 ก.พ. 63
106 รายงานาขออนุมัติจ้างเหมาเช่าเครื องถ่ายเอกสาร 2,493.64       2,493.64       เจาะจง บ.โคนิก้า มินอลต้า . บ.โคนิก้า มินอลต้า . ราคาต  า  28 ก.พ. 63
107 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 1,280.00       1,280.00       เจาะจง ร้านถ่ายเอกสารบ้านเหล่า ร้านถ่ายเอกสารบ้านเหล่า ราคาต  า  28 ก.พ. 63
108 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น 1,258.00       1,258.00       เจาะจง นายพงษ์เดช  แต้มคม นายพงษ์เดช  แต้มคม ราคาต  า  28 ก.พ. 63
109 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 6,864.00       6,864.00       เจาะจง น.ส.สุพัตรา  ค าปลิว น.ส.สุพัตรา  ค าปลิว ราคาต  า  28 ก.พ. 63
110 รายงานขออนุมัติจ้างเหมางานเวชระเบียน 10,500.00     10,500.00     เจาะจง นายเกรียงศักด์ิ  ขุนสม นายเกรียงศักด์ิ  ขุนสม ราคาต  า  28 ก.พ. 63
111 รานงานขออนุมัติจ้างเหมาผู้ช่วยช่าง 7,176.00       7,176.00       เจาะจง นายธันวา  ชื อหลาย นายธันวา  ชื อหลาย ราคาต  า  28 ก.พ. 63
112 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 6,240.00       6,240.00       เจาะจง นางพรศิริ  แก้วขัด นางพรศิริ  แก้วขัด ราคาต  า  28 ก.พ. 63
113 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 9,048.00       9,048.00       เจาะจง น.ส.สาธินี  ยี ปัญญา น.ส.สาธินี  ยี ปัญญา ราคาต  า  28 ก.พ. 63
114 รายงานขออนุมัติจ้างเหมางานการเงิน 8,105.00       8,105.00       เจาะจง น.ส.หนึ งฤทัย  มากพงษ์ น.ส.หนึ งฤทัย  มากพงษ์ ราคาต  า  28 ก.พ. 63
117 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 15,426.00     15,426.00     เจาะจง นายธีรภัทร์  ชื อหลาย นายธีรภัทร์  ชื อหลาย ราคาต  า  28 ก.พ. 63
118 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 15,276.00     15,276.00     เจาะจง นายพรหมพิทักษ์  แก่นจันทร์หอม นายพรหมพิทักษ์  แก่นจันทร์หอม ราคาต  า  28 ก.พ. 63
119 รายงานขอจ้างเหมาพนักงานบริการ 6,900.00       6,900.00       เจาะจง นายสมทบ  เชื อทอง นายสมทบ  เชื อทอง ราคาต  า  28 ก.พ. 63
120 รายงานขออนุมัติจ้างเหมางานเวชระเบียน 9,600.00       9,600.00       เจาะจง นายภูวนัตถ์  เจ้าสกุลดี นายภูวนัตถ์  เจ้าสกุลดี ราคาต  า  28 ก.พ. 63
121 รายงานขออนุมัติจ้างเหมางานพัสดุ 7,929.00       7,929.00       เจาะจง น.ส.จุทารัตน์  สุมาทร น.ส.จุทารัตน์  สุมาทร ราคาต  า  28 ก.พ. 63
122 รายงานขออนุมัติจ้างเหมานักวิชาการสาธารณสุข 13,230.00     13,230.00     เจาะจง นายพงษ์สิทธ์ิ  นันต๊ะเสน นายพงษ์สิทธ์ิ  นันต๊ะเสน ราคาต  า  28 ก.พ. 63
123 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาบันทึกข้อมูล 7,176.00       7,176.00       เจาะจง น.ส.วิไลวรรณ  สิทธิไชยนุกูล น.ส.วิไลวรรณ  สิทธิไชยนุกูล ราคาต  า  28 ก.พ. 63
124 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 6,300.00      6,300.00      เจาะจง น.ส.เสริฐสาย  สุเรียมมา น.ส.เสริฐสาย  สุเรียมมา ราคาต  า  28 ก.พ. 63
125 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าท้ิง 2,750.00      2,750.00      เจาะจง ม.ราชภัฏล าปาง ม.ราชภัฏล าปาง ราคาต  า  28 ก.พ. 63
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