
แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

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

1 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 25,779.30    25,779.30    เจาะจง  องค์การเภสัชกรรม  องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่า 2/8/2564
2 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาผู้ช่วยเภสัชกรรม 8,100.00      8,100.00      เจาะจง  นายเกรียงไกร  ขุนสม  นายเกรียงไกร  ขุนสม ราคาต ่า 2/1/2564
3 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 6,300.00      6,300.00      เจาะจง  นางสาววาสนา  เชิงดี  นางสาววาสนา  เชิงดี ราคาต ่า 2/1/2564
4 รายงานขออนุมัติจ้างเหมนักกายภาพบ่าบัด 14,500.00    14,500.00    เจาะจง  นางสาวณัฏฐธิกา  ทองใบ  นางสาวณัฏฐธิกา  ทองใบ ราคาต ่า 2/1/2564
5 รายงานขอนุมัติจ้างเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 1,915.30      1,915.30      เจาะจง  บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ่ากัด  บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ่ากัด ราคาต ่า 2/17/2564
6 รายงานขออนุมัติจ้างเช่าเครื องถ่ายเอกสาร 4,414.80      4,414.80      เจาะจง  บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ่ากัด  บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่า 2/1/2564
7 รายงานขออนุมัติจ้างเหมานักวิชาการพัสดุ 10,965.00    10,965.00    เจาะจง  นางจุฑารัตน์  ป้ันหุ่น  นางจุฑารัตน์  ป้ันหุ่น ราคาต ่า 2/1/2564
8 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 10,000.00    10,000.00    เจาะจง  หจก.พรรษาเวชภัณฑ์  หจก.พรรษาเวชภัณฑ์ ราคาต ่า 2/3/2564
9 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 12,000.00    12,000.00    เจาะจง  หจก.ดี เอช ซี เทรดด้ิง  หจก.ดี เอช ซี เทรดด้ิง ราคาต ่า 2/3/2564

10 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,500.00      5,500.00      เจาะจง  บ.แปซิฟิค เฮลล์แคร์ (ไทยแลนด์) จ่ากัด  บ.แปซิฟิค เฮลล์แคร์ (ไทยแลนด์) จ่ากัด ราคาต ่า 2/3/2564
11 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,370.50      3,370.50      เจาะจง  องค์การเภสัชกรรม  องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่า 2/3/2564
12 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 63,950.00    63,950.00    เจาะจง บ.วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ่ากัด บ.วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ่ากัด ราคาต ่า 2/1/2564
13 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,728.50      2,728.50      เจาะจง บ.ดีทแฮล์ม จ่ากัด บ.ดีทแฮล์ม จ่ากัด ราคาต ่า 2/1/2564
14 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,496.00      3,496.00      เจาะจง บ.ยูโทเป้ียน จ่ากัด บ.ยูโทเป้ียน จ่ากัด ราคาต ่า 2/1/2564
15 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,200.00      2,200.00      เจาะจง บ.โพส เฮลท์แคร์  จ่ากัด บ.โพส เฮลท์แคร์  จ่ากัด ราคาต ่า 2/1/2564
16 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 13,300.00    13,300.00    เจาะจง บ.นิวฟาร์มา(ประเทศไทย) จ่ากัด บ.นิวฟาร์มา(ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่า 2/1/2564
17 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,900.00      4,900.00      เจาะจง บ.คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั นแนล จ่ากัด บ.คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั นแนล จ่ากัด ราคาต ่า 2/1/2564
18 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,800.00      1,800.00      เจาะจง บ.ยูโทเป้ียน จ่ากัด บ.ยูโทเป้ียน จ่ากัด ราคาต ่า 2/2/2564
19 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,650.00      3,650.00      เจาะจง บ.โปลิฟาร์ม จ่ากัด บ.โปลิฟาร์ม จ่ากัด ราคาต ่า 2/2/2564
20 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,500.00      8,500.00      เจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย)จ่ากัด บ.ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย)จ่ากัด ราคาต ่า 2/2/2564
21 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 28,617.15    28,617.15    เจาะจง บ.ดีทแฮล์ม จ่ากัด บ.ดีทแฮล์ม จ่ากัด ราคาต ่า 2/2/2564
22 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,647.80      1,647.80      เจาะจง บ.ดีทแฮล์ม จ่ากัด บ.ดีทแฮล์ม จ่ากัด ราคาต ่า 2/2/2564
23 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,313.34      2,313.34      เจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ่ากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ่ากัด ราคาต ่า 2/2/2564
24 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,091.23      3,091.23      เจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ่ากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ่ากัด ราคาต ่า 2/2/2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กุมภำพันธ์  2564
โรงพยำบำลเมืองปำน  อ.เมืองปำน  จ.ล ำปำง
วันท่ี  28  เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ.  2564 (1)
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25 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 40,960.00    40,960.00    เจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ่ากัด บ.พรอส ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต ่า 2/2/2564
26 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 47,953.12    47,953.12    เจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต ่า 2/2/2564
27 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,025.00      2,025.00      เจาะจง บ.ไทยเอฟดี บ.ไทยเอฟดี ราคาต ่า 2/2/2564
28 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,125.00      2,125.00      เจาะจง บ.แก้วมังกรเภสัช จ่ากัด บ.แก้วมังกรเภสัช จ่ากัด ราคาต ่า 2/2/2564
29 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,068.00      4,068.00      เจาะจง บ.ที.แมน ฟาร์มา จ่ากัด บ.ที.แมน ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต ่า 2/2/2564
30 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,032.00      2,032.00      เจาะจง บ.ชุมชนเภสัชกรรม บ.ชุมชนเภสัชกรรม ราคาต ่า 2/2/2564
31 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,500.00      1,500.00      เจาะจง บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี ราคาต ่า 2/2/2564
32 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,250.00      2,250.00      เจาะจง บ.เมดิไฟว์ฟาร์ม่า จ่ากัด บ.เมดิไฟว์ฟาร์ม่า จ่ากัด ราคาต ่า 2/2/2564
33 รายงานขออนุมัติจ้างเหมางานเวชระเบียน 11,232.00    312.00        เจาะจง นายเกรียงศักด์ิ  ขุนสม นายเกรียงศักด์ิ  ขุนสม ราคาต ่า 2/1/2564
34 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 12,000.00    12,000.00    เจาะจง  หจก.ดี เอช ซี เทรดด้ิง  หจก.ดี เอช ซี เทรดด้ิง ราคาต ่า 2/3/2564
35 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 10,000.00    10,000.00    เจาะจง  หจก.พรรษาเวชภัณฑ์  หจก.พรรษาเวชภัณฑ์ ราคาต ่า 2/3/2564
36 รายงานขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาตร์และการแพทย์ 9,055.00      9,055.00      เจาะจง ร้านเจพานิช ร้านเจพานิช ราคาต ่า 2/2/2564
37 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 21,080.00    21,080.00    เจาะจง บ.ฟาร์มีน่า จ่ากัด บ.ฟาร์มีน่า จ่ากัด ราคาต ่า 2/8/2564
38 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,200.00      6,200.00      เจาะจง บ. 2เอ็ม(เมด-เมเกอร์) จ่ากัด บ. 2เอ็ม(เมด-เมเกอร์) จ่ากัด ราคาต ่า 2/8/2564
39 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 69,632.68    69,632.68    เจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่า 2/11/2564
40 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,562.00      3,562.00      เจาะจง บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ่ากัด บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ่ากัด ราคาต ่า 2/8/2564
41 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 15,600.00    15,600.00    เจาะจง บ.วี แอนด์ วี กรุงเทพ จ่ากัด บ.วี แอนด์ วี กรุงเทพ จ่ากัด ราคาต ่า 2/8/2564
42 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,920.00      1,920.00      เจาะจง บ.คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั นแนล จ่ากัด บ.คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั นแนล จ่ากัด ราคาต ่า 2/8/2564
43 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 17,896.00    17,896.00    เจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ่ากัด บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ่ากัด ราคาต ่า 2/8/2564
44 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,700.00      1,700.00      เจาะจง บ.แก้วมังกรเภสัช จ่ากัด บ.แก้วมังกรเภสัช จ่ากัด ราคาต ่า 2/8/2564
45 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 10,031.25    10,031.25    เจาะจง บ.บี เอ็ล เอช เทร็ดด้ิง จ่ากัด บ.บี เอ็ล เอช เทร็ดด้ิง จ่ากัด ราคาต ่า 2/8/2564
46 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 26,097.30    26,097.30    เจาะจง บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด ราคาต ่า 2/8/2564
47 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ (ชันสูตร) 700.00         700.00        เจาะจง SB lab SB lab ราคาต ่า 2/5/2564
48 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 13,182.40    13,182.40    เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่า 2/8/2564
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49 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาท่าช้ันวางถาดรถส่งอาหารผู้ป่วย 2,000.00      2,000.00      เจาะจง นายชาติ  ถาเป็นบุญ นายชาติ  ถาเป็นบุญ ราคาต ่า 2/4/2564
50 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,080.00      4,080.00      เจาะจง บ.พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ่ากัด บ.พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ่ากัด ราคาต ่า 2/11/2564
51 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9,250.00      9,250.00      เจาะจง บ.เมดไลน์ จ่ากัด บ.เมดไลน์ จ่ากัด ราคาต ่า 2/11/2564
52 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,900.00      2,900.00      เจาะจง บ.โมเดิร์น ฟาร์มา จ่ากัด บ.โมเดิร์น ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต ่า 2/11/2564
53 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 58,208.00    58,208.00    เจาะจง บ.ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด บ.ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด ราคาต ่า 2/11/2564
54 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,320.00      5,320.00      เจาะจง บ.เมดไลน์ จ่ากัด บ.เมดไลน์ จ่ากัด ราคาต ่า 2/11/2564
55 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 18,468.20    18,468.20    เจาะจง  ์บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด  ์บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต ่า 2/11/2564
56 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,556.00    11,556.00    เจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ่ากัด บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ่ากัด ราคาต ่า 2/11/2564
57 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,294.98      4,294.98      เจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่า 2/11/2564
58 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,514.50      2,514.50      เจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต ่า 2/11/2564
59 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9,500.00      9,500.00      เจาะจง บ.ฟาร์มีน่า จ่ากัด บ.ฟาร์มีน่า จ่ากัด ราคาต ่า 2/11/2564
60 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาติดต้ังมุ้งลวด 7,800.00      7,800.00      เจาะจง ถนอม  สุตา ถนอม  สุตา ราคาต ่า 2/11/2564
61 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,370.00      4,370.00      เจาะจง  บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ  บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ ราคาต ่า 2/4/2564
62 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 32,430.00    32,430.00    เจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด อินสทูรเม้นท์ แล็ป ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด อินสทูรเม้นท์ แล็ป ราคาต ่า 2/8/2564
63 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,320.00      5,320.00      เจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ่ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ่ากัด ราคาต ่า 2/8/2564
64 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,160.00      4,160.00      เจาะจง  บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ  บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ ราคาต ่า 2/8/2564
65 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1,000.00      1,000.00      เจาะจง รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ ราคาต ่า 2/10/2564
66 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาการเงินและบัญชี 7,878.00      7,878.00      เจาะจง นางสาวหนึ งฤทัย  มากพงษ์ นางสาวหนึ งฤทัย  มากพงษ์ ราคาต ่า 2/25/2564
67 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุทันตกรรม 3,996.45      3,996.45      เจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ่ากัด บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ่ากัด ราคาต ่า 2/18/1964
68 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุทันตกรรม 1,348.20      1,348.20      เจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ่ากัด บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ่ากัด ราคาต ่า 2/18/1964
69 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุทันตกรรม 1,320.00      1,320.00      เจาะจง บ.ไดรว์ เด็นทั ล อินคอร์ปอเรชั น จ่ากัด บ.ไดรว์ เด็นทั ล อินคอร์ปอเรชั น จ่ากัด ราคาต ่า 2/18/1964
70 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุทันตกรรม 4,690.00      4,690.00      เจาะจง บ.ไดรว์ เด็นทั ล อินคอร์ปอเรชั น จ่ากัด บ.ไดรว์ เด็นทั ล อินคอร์ปอเรชั น จ่ากัด ราคาต ่า 2/18/1964
71 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุทันตกรรม 3,750.00      3,750.00      เจาะจง บ.เอส.ดี.ทันตเวช(1988)จ่ากัด บ.เอส.ดี.ทันตเวช(1988)จ่ากัด ราคาต ่า 2/18/1964
72 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุทันตกรรม 3,880.00      3,880.00      เจาะจง บ.เอส.ดี.ทันตเวช(1988)จ่ากัด บ.เอส.ดี.ทันตเวช(1988)จ่ากัด ราคาต ่า 2/18/1964
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73 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุทันตกรรม 1,250.00      1,250.00      เจาะจง บ.ดาร์ฟ่ี(ประเทศไทย)จ่ากัด บ.ดาร์ฟ่ี(ประเทศไทย)จ่ากัด ราคาต ่า 2/18/1964
74 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุทันตกรรม 1,797.60      1,797.60      เจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ่ากัด บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ่ากัด ราคาต ่า 2/18/1964
75 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุทันตกรรม 2,696.40      2,696.40      เจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ่ากัด บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ่ากัด ราคาต ่า 2/18/1964
76 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุทันตกรรม 1,360.00      1,360.00      เจาะจง บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น จ่ากัด บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น จ่ากัด ราคาต ่า 2/18/1964
77 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2,344.00      2,344.00      เจาะจง บ.เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ บ.เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ ราคาต ่า 2/15/1964
78 รายงานขอจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ 1,190.00      1,190.00      เจาะจง บ.เอส.บี.แล็บ จ่ากัด บ.เอส.บี.แล็บ จ่ากัด ราคาต ่า 2/19/2564
79 รายงานขอจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ 4,090.00      4,090.00      เจาะจง บ.พีซีทีแล็บ บ.พีซีทีแล็บ ราคาต ่า 2/19/2564
80 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ (ชันสูตร) 7,000.00      7,000.00      เจาะจง บ.เอ็กซ์แลบ จ่ากัด บ.เอ็กซ์แลบ จ่ากัด ราคาต ่า 2/25/2564
81 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ (ชันสูตร) 6,630.00      6,630.00      เจาะจง บ.เค เอส ซายน์ กรุ๊ป จ่ากัด บ.เค เอส ซายน์ กรุ๊ป จ่ากัด ราคาต ่า 2/25/2564
82 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ (ชันสูตร) 7,440.00      7,440.00      เจาะจง บ. เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ่ากัด บ. เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ่ากัด ราคาต ่า 2/25/2564
83 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ (ชันสูตร) 63,150.04    63,150.04    เจาะจง บ.เฟิร์มเมอร์ จ่ากัด บ.เฟิร์มเมอร์ จ่ากัด ราคาต ่า 2/25/2564
84 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ (ชันสูตร) 11,250.00    11,250.00    เจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ่ากัด บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ่ากัด ราคาต ่า 2/25/2564
85 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุส่านักงาน 1,000.00      1,000.00      เจาะจง เดอ ชาเลต์ เดอ ชาเลต์ ราคาต ่า 2/17/2564
86 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 19,966.20    19,966.20    เจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่า 2/22/2564
87 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,410.00      2,410.00      เจาะจง  บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ  บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ ราคาต ่า 2/17/2564
88 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 77,650.00    77,650.00    เจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด อินสทูรเม้นท์ แล็ป ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด อินสทูรเม้นท์ แล็ป ราคาต ่า 2/22/2564
89 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,760.00      3,760.00      เจาะจง  บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ  บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ ราคาต ่า 2/19/2564
90 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ (ชันสูตร) 3,170.00      3,170.00      เจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์แอ๊ดวานซ์จ่ากัด บ.แล็บมาสเตอร์แอ๊ดวานซ์จ่ากัด ราคาต ่า 2/22/2564
91 รายงานขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,900.00      2,900.00      เจาะจง ร้านเมืองปานพาณิชย์ ร้านเมืองปานพาณิชย์ ราคาต ่า 2/19/2564
92 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 20,000.00    20,000.00    เจาะจง บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จ่ากัด บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จ่ากัด ราคาต ่า 2/23/2564
93 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,834.40      4,834.40      เจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต ่า 2/25/2564
94 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,400.00      2,400.00      เจาะจง บ.ไทยเอฟดี จ่ากัด บ.ไทยเอฟดี จ่ากัด ราคาต ่า 2/25/2564
95 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,057.16      1,057.16      เจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่า 2/25/2564
96 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,198.40      1,198.40      เจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ่ากัด บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ่ากัด ราคาต ่า 2/25/2564
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97 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,487.58      4,487.58      เจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ่ากัด บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ่ากัด ราคาต ่า 2/25/2564
98 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,725.00      3,725.00      เจาะจง บ.พาตาร์แลบ(2517) จ่ากัด บ.พาตาร์แลบ(2517) จ่ากัด ราคาต ่า 2/25/2564
99 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,890.00      4,890.00      เจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด ราคาต ่า 2/25/2564

100 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,640.00      4,640.00      เจาะจง บ.ธงทองโอสถ จ่ากัด บ.ธงทองโอสถ จ่ากัด ราคาต ่า 2/25/2564
101 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,400.00      3,400.00      เจาะจง บ.ยูโทเป้ียน จ่ากัด บ.ยูโทเป้ียน จ่ากัด ราคาต ่า 2/25/2564
102 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,600.00      3,600.00      เจาะจง บ.ยูเมด้า จ่ากัด บ.ยูเมด้า จ่ากัด ราคาต ่า 2/25/2564
103 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,184.15      5,184.15      เจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต ่า 2/25/2564
104 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,000.00        6,000.00       เจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ่ากัด บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่า 2/25/2564
105 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุบ้านงานครัว 1,200.00        1,200.00       เจาะจง สหกู้ภัย ภาคเหนือ สหกู้ภัย ภาคเหนือ ราคาต ่า 2/19/2564
106 รายงานขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 9,900.00        9,900.00       เจาะจง หจก.น่้าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก.น่้าล้อมเคหะภัณฑ์ ราคาต ่า 2/22/2564
107 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3,887.85        3,887.85       เจาะจง บ.โตโยต้า นอร์ทเทิร์น (ล่าปาง) จ่ากัด บ.โตโยต้า นอร์ทเทิร์น (ล่าปาง) จ่ากัด ราคาต ่า 2/23/2564
108 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 11,150.00      11,150.00     เจาะจง บ.ไทยก๊อส จ่ากัด บ.ไทยก๊อส จ่ากัด ราคาต ่า 2/25/2564
109 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,370.00        4,370.00       เจาะจง  บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ  บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ ราคาต ่า 2/19/2564
110 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,650.00        4,650.00       เจาะจง  บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ  บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ ราคาต ่า 2/22/2564
111 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 8,239.00        8,239.00       เจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่า 2/26/2564
112 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,870.00        3,870.00       เจาะจง  บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ  บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ ราคาต ่า 2/23/2564
113 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 13,100.00      13,100.00     เจาะจง บ.ไทยก๊อส จ่ากัด บ.ไทยก๊อส จ่ากัด ราคาต ่า 2/26/2564
114 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,172.00        3,172.00       เจาะจง บ.เล่าจ้ินกวง จ่ากัด บ.เล่าจ้ินกวง จ่ากัด ราคาต ่า 2/24/2564
115 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,432.00        2,432.00       เจาะจง ร้านเตียเฮ่งฮง ร้านเตียเฮ่งฮง ราคาต ่า 2/24/2564
116 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุส่านักงาน 11,141.00      11,141.00     เจาะจง หจก.เค ที กรุ๊ป ล่าปาง หจก.เค ที กรุ๊ป ล่าปาง ราคาต ่า 2/24/2564
117 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุคอมฯ 9,800.00        9,800.00       เจาะจง เอ ที ปร้ินต้ิง เอ ที ปร้ินต้ิง ราคาต ่า 2/24/2564
118 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 450.00           450.00          เจาะจง TADA Real Leather TADA Real Leather ราคาต ่า 2/24/2564
119 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 7,545.00      7,545.00      เจาะจง บ.ลักค์คลีนนิ ง ซัพพลาย จ่ากัด บ.ลักค์คลีนนิ ง ซัพพลาย จ่ากัด ราคาต ่า 2/24/2564
120 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1,000.00      1,000.00      เจาะจง รัษฏาการไฟฟ้า-แอร์ รัษฏาการไฟฟ้า-แอร์ ราคาต ่า 2/25/2564
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121 รายงานขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุชันสูตร 1,970.00      1,970.00      เจาะจง  บ.แล็บมาสเตอร์  บ.แล็บมาสเตอร์ ราคาต ่า 2/25/2564
122 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 15,402.00    15,402.00    เจาะจง นางพรหมพิทักษ์  แก่นจันทร์หอม นางพรหมพิทักษ์  แก่นจันทร์หอม ราคาต ่า 2/1/2564
123 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 15,852.00    15,852.00    เจาะจง นายธีรภัทร  ชื อหลาย นายธีรภัทร  ชื อหลาย ราคาต ่า 2/1/2564
124 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาบริการพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 7,150.00      7,150.00      เจาะจง นางพรศิริ  แก้วขัด นางพรศิริ  แก้วขัด ราคาต ่า 2/1/2564
125 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาบริการพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 9,044.00 9,044.00 เจาะจง นางสาวสาธินี  ยี ปัญญา นางสาวสาธินี  ยี ปัญญา ราคาต ่า 2/1/2564
126 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาบริการพนักงานบันทึกข้อมูล 7,452.00      7,452.00      เจาะจง นางสาววิไลวรรณ  สิทธิไชยนุกูล นางสาววิไลวรรณ  สิทธิไชยนุกูล ราคาต ่า 2/1/2564
127 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาบริการพนักงานบริการ 7,153.00      7,153.00      เจาะจง นายสมทบ  เช้ือทอง นายสมทบ  เช้ือทอง ราคาต ่า 2/1/2564
128 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาบริการผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 7,117.00      7,117.00      เจาะจง นางสาวสุพัตรา  ค่าปลิว นางสาวสุพัตรา  ค่าปลิว ราคาต ่า 2/1/2564
129 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาบริการนักวิชาการสาธารณสุข 13,759.00    13,759.00    เจาะจง นายพงษ์สิทธ์ิ  นันต๊ะเสน นายพงษ์สิทธ์ิ  นันต๊ะเสน ราคาต ่า 2/1/2564
130 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาบริการนักโภชนาการ 13,430.00    13,430.00    เจาะจง นายณัฐรินทร์  กันจะสิน นายณัฐรินทร์  กันจะสิน ราคาต ่า 2/1/2564
131 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาบริการคนสวน 7,452.00      7,452.00      เจาะจง นายธันวา  ชื อหลาย นายธันวา  ชื อหลาย ราคาต ่า 2/1/2564
132 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาบริการพนักงานเก็บเอกสาร 10,608.00    10,608.00    เจาะจง นายภูวนัตถ์  เจ้าสกุลดี นายภูวนัตถ์  เจ้าสกุลดี ราคาต ่า 2/1/2564
133 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาประกอบอาหารส่าเร็จรูปผู้ป่วยสามัญ 33,639.00    33,639.00    เจาะจง นางสุรีรัตน์  สุมาทร นางสุรีรัตน์  สุมาทร ราคาต ่า 2/1/2564
134 รายงานขออนุมัติจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 33,237.00    33,237.00    เจาะจง บ.รักษาความปลอดภัย ธงชัยสยาม บ.รักษาความปลอดภัย ธงชัยสยาม ราคาต ่า 2/1/2564
135 รายงานขออนุมัติเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต 7,910.00      7,910.00      เจาะจง บ.กสท โทรคมนาคม (มหาชน) จ่ากัด บ.กสท โทรคมนาคม (มหาชน) จ่ากัด ราคาต ่า 2/1/2564
136 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาท่าความสะอาด 52,140.00    52,140.00    เจาะจง หจก.วิไลคลีนนิ ง เซอร์วิส หจก.วิไลคลีนนิ ง เซอร์วิส ราคาต ่า 2/1/2564
137 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาก่าจัดขยะติดเช้ือ 12,372.00    12,372.00    เจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ราคาต ่า 2/1/2564
138 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 20,000.00        20,000.00       เจาะจง บ.อินทิเกรดเต็ด เมดิคอล จ่ากัด บ.อินทิเกรดเต็ด เมดิคอล จ่ากัด ราคาต ่า 2/23/2564
139 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมบ่ารุงกล้องจุลทรรศน์ 4,000.00          4,000.00         เจาะจง ที เอส ไมโคร ซิสเต็ม ที เอส ไมโคร ซิสเต็ม ราคาต ่า 2/25/2564
140 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น 530.00            530.00           เจาะจง ร้านเมืองปานพาณิชย์ ร้านเมืองปานพาณิชย์ ราคาต ่า 2/1/2564
141 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น 680.00            680.00           เจาะจง ร้านเมืองปานพาณิชย์ ร้านเมืองปานพาณิชย์ ราคาต ่า 2/25/2564


