
แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกเลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) จัดจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุปหรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาท าอาหารส าเร็จรูปส าหรับผู้ป่วย45,000.00      45,000.00      เจาะจง  นางรุ่งนภา  ต้ังตัว   นางรุ่งนภา  ต้ังตัว  ราคาต  า  1/12/2563
2 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,956.86        3,956.86        เจาะจง  บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด  บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด ราคาต  า  1/12/2563
3 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,324.40        2,324.40        เจาะจง  บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด  บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด ราคาต  า  1/12/2563
4 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,000.00        3,000.00        เจาะจง  บ.คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั นแนล จ ากัด  บ.คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั นแนล จ ากัด ราคาต  า  1/12/2563
5 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,782.00        2,782.00        เจาะจง  บ.บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดด้ิง จ ากัด  บ.บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดด้ิง จ ากัด ราคาต  า  1/12/2563
6 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,500.00        1,500.00        เจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดโรงงานมิลาโน  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดโรงงานมิลาโน ราคาต  า  1/12/2563
7 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,720.00        1,720.00        เจาะจง  บ.ชุมชนเภสัชกรรม(มหาชน) จ ากัด  บ.ชุมชนเภสัชกรรม(มหาชน) จ ากัด ราคาต  า  1/12/2563
8 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,160.50        4,160.50        เจาะจง  ห.จ.ก. ภิญโญฟาร์มาซี  ห.จ.ก. ภิญโญฟาร์มาซี ราคาต  า  1/12/2563
9 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,600.00        3,600.00        เจาะจง  ห.ส.น. โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมิคอล ห.ส.น. โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมิคอล ราคาต  า  1/12/2563

10 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,256.00        4,256.00        เจาะจง  บ.เมดไลน์ จ ากัด  บ.เมดไลน์ จ ากัด ราคาต  า  1/12/2563
11 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,000.00        5,000.00        เจาะจง  บ.ไบโอจีนีเทค จ ากัด  บ.ไบโอจีนีเทค จ ากัด ราคาต  า  1/12/2563
12 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,125.00        2,125.00        เจาะจง  บ.แก้วมังกรเภสัช จ ากัด  บ.แก้วมังกรเภสัช จ ากัด ราคาต  า  1/12/2563
13 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 15,876.00      15,876.00      เจาะจง  บ.พรีเมด ฟาร์มาจ ากัด  บ.พรีเมด ฟาร์มาจ ากัด ราคาต  า  1/12/2563
14 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 795.00           795.00           เจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงงานมิลาโน  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงงานมิลาโน ราคาต  า  1/12/2563
15 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,200.00        2,200.00        เจาะจง  บ.ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล จ ากัด  บ.ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล จ ากัด ราคาต  า  1/12/2563
16 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 134,276.26    134,276.26    เจาะจง  องค์การเภสัชกรรม  องค์การเภสัชกรรม ราคาต  า  4/12/2563
17 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,132.00        8,132.00        เจาะจง  บ.บีแอลฮ้ัว จ ากัด  บ.บีแอลฮ้ัว จ ากัด ราคาต  า  2/12/2563
18 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,580.00      11,580.00      เจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรีเมด ฟาร์มา  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรีเมด ฟาร์มา ราคาต  า  2/12/2563
19 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,725.00        1,725.00        เจาะจง  บ.โปลิฟาร์ม จ ากัด  บ.โปลิฟาร์ม จ ากัด ราคาต  า  3/12/2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ธันวำคม 2563
โรงพยำบำลเมืองปำน  อ.เมืองปำน  จ.ล ำปำง
วันท่ี 31  เดือน ธันวำคม  พ.ศ.  2563 (1)



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกเลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) จัดจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุปหรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

20 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,000.00        4,000.00        เจาะจง  บ.แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ จ ากัด  บ.แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ จ ากัด ราคาต  า     3/12/2563
21 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,424.00        3,424.00        เจาะจง  บ.บี.แอล.ฮ้ัว จ ากัด  บ.บี.แอล.ฮ้ัว จ ากัด ราคาต  า     4/12/2563
22 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,251.00      12,251.00      เจาะจง  บ. บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด  บ. บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด ราคาต  า     4/12/2563
23 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,000.26      12,000.26      เจาะจง  บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด  บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต  า     4/12/2563
24 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,600.00        6,600.00        เจาะจง  บ.ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด  บ.ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด ราคาต  า     4/12/2563
25 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,786.90        1,786.90        เจาะจง  บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด  บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต  า     4/12/2563
26 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,560.00      12,560.00      เจาะจง  บ.ชุมชนเภสัชกรรม (มหาชน)จ ากัด  บ.ชุมชนเภสัชกรรม (มหาชน)จ ากัด ราคาต  า     4/12/2563
27 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,407.00        4,407.00        เจาะจง  บ.ทีแมน ฟาร์มา จ ากัด  บ.ทีแมน ฟาร์มา จ ากัด ราคาต  า     4/12/2563
28 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 18,297.00      18,297.00      เจาะจง  บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด  บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต  า     4/12/2563
29 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,800.00        6,800.00        เจาะจง  บ.มาสุ จ ากัด  บ.มาสุ จ ากัด ราคาต  า     4/12/2563
30 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 50,392.00      50,392.00      เจาะจง  บ.ฮีลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด  บ.ฮีลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด ราคาต  า     4/12/2563
31 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 17,440.00      17,440.00      เจาะจง  บ. เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด  บ. เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด ราคาต  า     4/12/2563
32 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,360.00        3,360.00        เจาะจง  บ.ยูโทเป้ียน จ ากัด  บ.ยูโทเป้ียน จ ากัด ราคาต  า     4/12/2563
33 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,886.00        2,886.00        เจาะจง  บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด  บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด ราคาต  า     4/12/2563
34 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 45,796.00      45,796.00      เจาะจง  บ.ดีทแฮล์ม จ ากัด  บ.ดีทแฮล์ม จ ากัด ราคาต  า     4/12/2563
35 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,650.00        3,650.00        เจาะจง  บ.โปลิฟาร์ม จ ากัด  บ.โปลิฟาร์ม จ ากัด ราคาต  า     7/12/2563
36 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 29,500.00      29,500.00      เจาะจง  บ. เอ.ที.พี อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด  บ. เอ.ที.พี อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ราคาต  า     8/12/2563
37 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 10,111.50      10,111.50      เจาะจง  บ.ดีทแฮล์ม จ ากัด  บ.ดีทแฮล์ม จ ากัด ราคาต  า     15/12/2563
38 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,290.00        3,290.00        เจาะจง  บ.ฟาร์มีน่า จ ากัด  บ.ฟาร์มีน่า จ ากัด ราคาต  า     17/12/2563
39 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,500.00        4,500.00        เจาะจง  บ.ฟาร์มีน่า จ ากัด  บ.ฟาร์มีน่า จ ากัด ราคาต  า     17/12/2563
40 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง12,712.67      12,712.67      เจาะจง  บ.โตโยต้า นอร์ทเทิร์น จ ากัด  บ.โตโยต้า นอร์ทเทิร์น จ ากัด ราคาต  า     1/12/2563
41 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาตัดผ้าคลุมโต๊ะ 3,850.00        3,850.00        เจาะจง  นางสุภาพ  พรหมแก้วมา  นางสุภาพ  พรหมแก้วมา ราคาต  า     3/12/2563



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกเลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) จัดจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุปหรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

42 รายงานขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่6,990.00        6,990.00        เจาะจง  หจก.เจียวพาณิชย์  หจก.เจียวพาณิชย์ ราคาต  า     3/12/2563
43 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ 5,500.00        5,500.00        เจาะจง  บ๊ิกโครงไม้ ป้ายไวนิล  บ๊ิกโครงไม้ ป้ายไวนิล ราคาต  า  4/12/2563
44 รายงานขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ 65,000.00      65,000.00      เจาะจง  หจก.เจริญทรัพย์ไพศาล เซอร์วิส  หจก.เจริญทรัพย์ไพศาล เซอร์วิส ราคาต  า 12/21/2563
45 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 2,660.00        2,660.00        เจาะจง  ร้านถ่ายเอกสารบ้านเหล่า  ร้านถ่ายเอกสารบ้านเหล่า ราคาต  า 12/30/2563
46 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น 867.00           867.00           เจาะจง  นายพงษ์เดช  แต้มคม  นายพงษ์เดช  แต้มคม ราคาต  า 12/30/2563
47 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,560.00        4,560.00        เจาะจง  บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ  บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ ราคาต  า 12/3/2563
48 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาปรับปรุงหน้าต่างกระจกบานเลื อน21,000.00      21,000.00      เจาะจง  ถนอม สุตา  ถนอม สุตา ราคาต  า 12/8/2563
49 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,400.00        2,400.00        เจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พาร์ตาแลบ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พาร์ตาแลบ ราคาต  า 12/17/2563
50 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,200.00        4,200.00        เจาะจง  บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด  บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด ราคาต  า 12/17/2563
51 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,080.00        2,080.00        เจาะจง  บ.แอปคาร์ ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย)จ ากัด บ.แอปคาร์ ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย)จ ากัดราคาต  า 12/17/2563
52 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,375.00        4,375.00        เจาะจง  บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด  บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด ราคาต  า 12/17/2563
53 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 800.00           800.00           เจาะจง  บ. ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด  บ. ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด ราคาต  า 12/17/2563
54 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,416.00        8,416.00        เจาะจง  บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี  จ ากัด บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี  จ ากัดราคาต  า 12/17/2563
55 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,800.00        4,800.00        เจาะจง  บ.ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด  บ.ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด ราคาต  า 12/22/2563
56 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,800.00        4,800.00        เจาะจง  บ.ไบโอจีนีเทค จ ากัด  บ.ไบโอจีนีเทค จ ากัด ราคาต  า 12/22/2563
57 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุก่อสร้าง 728.00           728.00           เจาะจง  หจก.เต๊กหมง  หจก.เต๊กหมง ราคาต  า 12/9/2563
58 รายงานขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่2,950.00        2,950.00        เจาะจง  เอไอ-ไพศาล ล าปาง  เอไอ-ไพศาล ล าปาง ราคาต  า 12/9/2563
59 รายงานขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 8,400.00        8,400.00        เจาะจง  หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์  หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ ราคาต  า 12/15/2563
60 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 6,250.00        6,250.00        เจาะจง  หจก.เคที กรุ๊ป ล าปาง  หจก.เคที กรุ๊ป ล าปาง ราคาต  า 12/14/2563
61 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง7,477.70        7,477.70        เจาะจง  บ.โตโยต้า นอร์ทเทิร์น จ ากัด  บ.โตโยต้า นอร์ทเทิร์น จ ากัด ราคาต  า 12/17/2563
62 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,950.00        3,950.00        เจาะจง  บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ  บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ ราคาต  า 12/9/2563
63 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,000.00        4,000.00        เจาะจง  บ.พี.ซี.เมดิคอล มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด  บ.พี.ซี.เมดิคอล มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด ราคาต  า 12/16/2563



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกเลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) จัดจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุปหรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

64 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 7,104.80        7,104.80        เจาะจง  บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด  บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด ราคาต  า 12/16/2563
65 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 37,220.00      37,220.00      เจาะจง  หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป  หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป ราคาต  า 12/16/2563
66 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,950.00        3,950.00        เจาะจง  บ.ไทยก๊อส จ ากัด  บ.ไทยก๊อส จ ากัด ราคาต  า 12/16/2563
67 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,354.00        2,354.00        เจาะจง  บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด  บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด ราคาต  า 12/18/2563
68 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 14,060.00      14,060.00      เจาะจง  บ.ไอแคร์ เมดิคอล จ ากัด  บ.ไอแคร์ เมดิคอล จ ากัด ราคาต  า 12/18/2563
69 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,849.93        6,849.93        เจาะจง  บ.เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด  บ.เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด ราคาต  า 12/18/2563
70 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,100.00        3,100.00        เจาะจง  บ.บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด  บ.บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด ราคาต  า 12/18/2563
71 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 18,300.00      18,300.00      เจาะจง  หจก.พรรษาเวชภัณฑ์  หจก.พรรษาเวชภัณฑ์ ราคาต  า 12/16/2563
72 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,140.00        4,140.00        เจาะจง  บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด  บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด ราคาต  า 12/21/2563
73 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,938.50        5,938.50        เจาะจง  บ.เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด  บ.เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด ราคาต  า 12/21/2563
74 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 19,915.00      19,915.00      เจาะจง  หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป  หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป ราคาต  า 12/18/2563
75 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,950.00        5,950.00        เจาะจง  บ.ไอแคร์ เมดิคอล จ ากัด  บ.ไอแคร์ เมดิคอล จ ากัด ราคาต  า 12/21/2563
76 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,509.60        3,509.60        เจาะจง  บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด  บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด ราคาต  า 12/24/2563
77 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาตรวจสอบท่ออ็อกซิเจน 100.00           100.00           เจาะจง  บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ  บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ ราคาต  า 12/14/2563
78 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น 1,376.00        1,376.00        เจาะจง  ร้านเมืองปานพาณิชย์  ร้านเมืองปานพาณิชย์ ราคาต  า 12/14/2563
79 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,424.00        3,424.00        เจาะจง  บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด  บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด ราคาต  า 12/25/2563
80 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,370.00        4,370.00        เจาะจง  บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ  บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ ราคาต  า 12/25/2563
81 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ (ชันสูตร)14,850.00      14,850.00      เจาะจง  บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด  บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด ราคาต  า 12/29/2563
82 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ (ชันสูตร)15,000.00      15,000.00      เจาะจง  บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด  บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด ราคาต  า 12/29/2563
83 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ (ชันสูตร)26,500.00      26,500.00      เจาะจง  บ.เฟิร์มเมอร์ จ ากัด  บ.เฟิร์มเมอร์ จ ากัด ราคาต  า 12/29/2563
84 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ (ชันสูตร)17,900.00      17,900.00      เจาะจง  บ.แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด  บ.แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด ราคาต  า 12/29/2563
85 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,220.00        1,220.00        เจาะจง  ร้านเมืองปานพาณิชย์  ร้านเมืองปานพาณิชย์ ราคาต  า 12/17/2563



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกเลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) จัดจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุปหรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

86 รายงานขออนุมัติจ้างเหมากลึงเกลียว 2 หัว 240.00           240.00           เจาะจง  สุทิน กลกลึง  สุทิน กลกลึง ราคาต  า 12/15/2563
87 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,880.00        2,880.00        เจาะจง  บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด  บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด ราคาต  า 12/23/2563
88 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,720.00        4,720.00        เจาะจง  ห.จ.ก.ภิญโญฟาร์มีซี  ห.จ.ก.ภิญโญฟาร์มีซี ราคาต  า 12/23/2563
89 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,775.00        2,775.00        เจาะจง  บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด  บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด ราคาต  า 12/23/2563
90 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,199.30        3,199.30        เจาะจง  บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด  บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด ราคาต  า 12/23/2563
91 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,700.00        2,700.00        เจาะจง  บ.แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด  บ.แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ราคาต  า 12/23/2563
92 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,059.00        3,059.00        เจาะจง  บ.ยูโทเป้ียน จ ากัด  บ.ยูโทเป้ียน จ ากัด ราคาต  า 12/23/2563
93 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,000.00        8,000.00        เจาะจง  บ.ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด  บ.ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด ราคาต  า 12/23/2563
94 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,500.00      12,500.00      เจาะจง  ร้านแม่วัง เปเปอร์ฟอร์ม  ร้านแม่วัง เปเปอร์ฟอร์ม ราคาต  า 12/23/2563
95 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,418.20        2,418.20        เจาะจง  บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด  บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต  า 12/23/2563
96 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,000.00        3,000.00        เจาะจง  สหกรณ์สมุนไพรแม่มอก  สหกรณ์สมุนไพรแม่มอก ราคาต  า 12/29/2563
97 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,400.00        2,400.00        เจาะจง  บ.วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด  บ.วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด ราคาต  า 12/29/2563
98 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,440.00        4,440.00        เจาะจง  สหกรณ์สมุนไพรแม่มอก  สหกรณ์สมุนไพรแม่มอก ราคาต  า 12/29/2563
99 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 11,770.00      11,770.00      เจาะจง  บ.เอ็ม.ไอ.ดี. จ ากัด  บ.เอ็ม.ไอ.ดี. จ ากัด ราคาต  า 12/25/2563

100 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 9,135.00        9,135.00        เจาะจง  หกจ.โฟร์สตาร์ โอ เอ  หกจ.โฟร์สตาร์ โอ เอ ราคาต  า 12/24/2563
101 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,600.00        5,600.00        เจาะจง  ร้านเอ.ที.ปร้ินต้ิง  ร้านเอ.ที.ปร้ินต้ิง ราคาต  า 12/18/2563
102 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 9,100.00        9,100.00        เจาะจง  บ.ลักค์คลีนนิ ง ซัพพลาย จ ากัด  บ.ลักค์คลีนนิ ง ซัพพลาย จ ากัด ราคาต  า 12/24/2563
103 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 12,872.50      12,872.50      เจาะจง  หจก.เคที กรุ๊ป ล าปาง  หจก.เคที กรุ๊ป ล าปาง ราคาต  า 12/21/2563
104 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5,141.00        5,141.00        เจาะจง  ร้านเตียเฮ่งฮง  ร้านเตียเฮ่งฮง ราคาต  า 12/21/2563
105 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,237.00        7,237.00        เจาะจง  บ.เล่าจ้ินกวง จ ากัด  บ.เล่าจ้ินกวง จ ากัด ราคาต  า 12/24/2563
106 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง11,324.35      11,324.35      เจาะจง  บ.โตโยต้า นอร์ทเทิร์น จ ากัด  บ.โตโยต้า นอร์ทเทิร์น จ ากัด ราคาต  า 12/23/2563
107 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,500.00        1,500.00        เจาะจง  หจก.เต๊กหมง  หจก.เต๊กหมง ราคาต  า  25/12/2563



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกเลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) จัดจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุปหรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

108 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 1,000.00        1,000.00        เจาะจง  เดอ ชาเลต์  เดอ ชาเลต์ ราคาต  า 12/25/2563
109 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,400.00      13,400.00      เจาะจง  หจก.พี เอส ออโต้ไทร์  หจก.พี เอส ออโต้ไทร์ ราคาต  า 12/28/2563
110 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 8,605.48        8605.48 เจาะจง  บ.โตโยต้า นอร์ทเทิร์น จ ากัด  บ.โตโยต้า นอร์ทเทิร์น จ ากัด ราคาต  า 12/29/2563
111 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,080.00        1,080.00        เจาะจง นางจ ารวย  อภิวันสนอง นางจ ารวย  อภิวันสนอง ราคาต  า 12/2/2564
112 รายงานขออนุมัติจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 33,237.00      33,237.00      เจาะจง บ.รักษาความปลอดภัย ธงชัยสยาม บ.รักษาความปลอดภัย ธงชัยสยาม ราคาต  า 12/1/2564
113 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาก าจัดขยะติดเช้ือ 8,832.00        8,832.00        เจาะจง หจก.ส เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส เรืองโรจน์สระบุรี ราคาต  า 12/2/2564
114 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาสอบเทียบเครื องมือ 6,410.00        6,410.00        เจาะจง บ.ไบโอ แลป เซ็นเตอร์ จ ากัด บ.ไบโอ แลป เซ็นเตอร์ จ ากัด ราคาต  า 12/21/2564
115 รายงานขออนุมัติเช่าใช้สัญญาญอินเตอร์เน็ต 7,910.00        7,910.00        เจาะจง บ.กสท โทรคมนาคม จ ากัด บ.กสท โทรคมนาคม จ ากัด ราคาต  า 12/1/2564
116 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุก่อสร้าง 728.00           728.00           เจาะจง หจก.เต๊กหมง หจก.เต๊กหมง ราคาต  า 12/9/2564
117 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น 36,671.75      36,671.75      เจาะจง บ.พัฒนาสหกล จ ากัด บ.พัฒนาสหกล จ ากัด ราคาต  า 12/1/2564


