
แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

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

1 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 59,200.00     592,500.00 เจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด ราคาต  า  2 พ.ย. 63
2 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,600.00       8,600.00      เจาะจง บ.พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด บ.พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด ราคาต  า  2 พ.ย. 63
3 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,950.00       4,950.00      เจาะจง บ.พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด บ.พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด ราคาต  า  2 พ.ย. 63
4 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 690.00          690.00         เจาะจง บ.ที.แมนฟาร์มา จ ากัด บ.ที.แมนฟาร์มา จ ากัด ราคาต  า  2 พ.ย. 63
5 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,260.00       4,260.00      เจาะจง บ.ที.แมนฟาร์มา จ ากัด บ.ที.แมนฟาร์มา จ ากัด ราคาต  า  2 พ.ย. 63
6 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 11,100.00     11,100.00    เจาะจง วารุณี เจิมมงคล วารุณี เจิมมงคล ราคาต  า  9 พ.ย. 63
7 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาตัดผ้าปูเตียงคนไข้ 370.00          370.00         เจาะจง น.ส.หนึ งฤทัย  มากพงษ์ น.ส.หนึ งฤทัย  มากพงษ์ ราคาต  า  9 พ.ย. 63
8 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น 120.00          120.00         เจาะจง นายพงษ์เดช  แต้มคม นายพงษ์เดช  แต้มคม ราคาต  า  9 พ.ย. 63
9 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ (ชันสูตร) 14,000.00     14,000.00    เจาะจง น.กรีธาพล ซัพพลาย น.กรีธาพล ซัพพลาย ราคาต  า  30 พ.ย. 63

10 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ (ชันสูตร) 17,900.00     17,900.00    เจาะจง บ.แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด บ.แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด ราคาต  า  13 พ.ย. 63
11 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ (ชันสูตร) 9,375.00       9,375.00      เจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด ราคาต  า  13 พ.ย. 63
12 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ (ชันสูตร) 11,440.00     11,440.00    เจาะจง บ.เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด บ.เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด ราคาต  า  13 พ.ย. 63
13 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ (ชันสูตร) 19,920.00     19,920.00    เจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด ราคาต  า  13 พ.ย. 63
14 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ (ชันสูตร) 83,843.98     83,843.98    เจาะจง บ.เฟิร์มเมอร์ จ ากัด บ.เฟิร์มเมอร์ จ ากัด ราคาต  า  30 พ.ย. 63
15 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 240.00          240.00         เจาะจง โรงงานเมืองปานอาหารและเครื องดื ม (เพชรเมืองปาน) โรงงานเมืองปานอาหารและเครื องดื ม (เพชรเมืองปาน) ราคาต  า  6 พ.ย. 63
16 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ (ชันสูตร) 18,345.00     18,345.00    เจาะจง บ.เอ็กซ์แล็บ จ ากัด บ.เอ็กซ์แล็บ จ ากัด ราคาต  า  13 พ.ย. 63
17 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาตรวจสอบท่ออ็อกซิเจน 100.00          100.00         เจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ ราคาต  า  13 พ.ย. 63
18 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,990.00       3,990.00      เจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ ราคาต  า  4 พ.ย. 63
19 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 6,060.00       6,060.00      เจาะจง บ.โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด บ.โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด ราคาต  า  24 พ.ย. 63
20 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 1,500.00       1,500.00      เจาะจง เดอ ชาเลต์ เดอ ชาเลต์ ราคาต  า  24 พ.ย. 63
21 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น 1,376.00       1,376.00      เจาะจง ร้านเมืองปานพาณิชย์ ร้านเมืองปานพาณิชย์ ราคาต  า  24 พ.ย. 63
22 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,790.00       7,790.00      เจาะจง บ.เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด บ.เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด ราคาต  า  2 พ.ย. 63
23 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,988.00       8,988.00      เจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต  า  2 พ.ย. 63
24 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 39,547.20     39,547.20    เจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต  า  2 พ.ย. 63
25 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,895.00       4,895.00      เจาะจง บ.โปลิฟาร์ม จ ากัด บ.โปลิฟาร์ม จ ากัด ราคาต  า  2 พ.ย. 63
26 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 13,300.00     13,300.00    เจาะจง บ.นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด บ.นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  า  2 พ.ย. 63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  พฤศจิกำยน  2563
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

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

27 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 18,136.50     18,136.50    เจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ราคาต  า  2 พ.ย. 63
28 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,290.00       2,290.00      เจาะจง บ.ยูเมด้า จ ากัด บ.ยูเมด้า จ ากัด ราคาต  า  2 พ.ย. 63
29 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 89,984.40     89,984.40    เจาะจง องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ ราคาต  า  3 พ.ย. 63
30 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 642.00          642.00         เจาะจง องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ ราคาต  า  3 พ.ย. 63
31 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 52,705.00     52,705.00    เจาะจง บ.วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ จ ากัด บ.วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ จ ากัด ราคาต  า  3 พ.ย. 63
32 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,810.00       4,810.00      เจาะจง หจก.โฟสตาร์ หจก.โฟสตาร์ ราคาต  า  24 พ.ย. 63
33 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5,965.00       5,965.00      เจาะจง ร้านเตียเฮ่งฮง ร้านเตียเฮ่งฮง ราคาต  า  24 พ.ย. 63
34 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุงานส านักงาน 14,078.00     14,078.00    เจาะจง หจก.เคที กรุ๊ป ล าปาง หจก.เคที กรุ๊ป ล าปาง ราคาต  า  24 พ.ย. 63
35 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 9,760.00       9,760.00      เจาะจง บ.ลักค์คลีนนิ ง ซัพพลาย จ ากัด บ.ลักค์คลีนนิ ง ซัพพลาย จ ากัด ราคาต  า  24 พ.ย. 63
36 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,700.00       7,700.00      เจาะจง ร้านเอ.ที.ปร้ินต้ิง ร้านเอ.ที.ปร้ินต้ิง ราคาต  า  24 พ.ย. 63
37 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ (ชันสูตร) 95,496.28     95,496.28    เจาะจง บ.เฟิร์มเมอร์ จ ากัด บ.เฟิร์มเมอร์ จ ากัด ราคาต  า  30 พ.ย. 63
38 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ (ชันสูตร) 36,690.00     36,690.00    เจาะจง บ.เอ็กซ์แล็บ จ ากัด บ.เอ็กซ์แล็บ จ ากัด ราคาต  า  30 พ.ย. 63
39 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,250.00       3,250.00      เจาะจง บ.เอ.ที.พี.อินเตอร์เมดิคอล จ ากัด บ.เอ.ที.พี.อินเตอร์เมดิคอล จ ากัด ราคาต  า  23 พ.ย. 63
40 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,600.00       4,600.00      เจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ ราคาต  า  17 พ.ย. 63
41 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,900.00       2,900.00      เจาะจง บ.บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด บ.บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด ราคาต  า  25 พ.ย. 63
42 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,770.00       2,770.00      เจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป ราคาต  า  23 พ.ย. 63
43 ขออนุมัติจ้างเหมาพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 8,075.00       8,075.00      เจาะจง น.ส.สาธิณี  ยี ปัญญา น.ส.สาธิณี  ยี ปัญญา ราคาต  า  30 พ.ย. 63
44 ขออนุมัติจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 15,552.00     15,552.00    เจาะจง นายธีรภัทร์  ชื อหลาย นายธีรภัทร์  ชื อหลาย ราคาต  า  30 พ.ย. 63
45 ขออนุมัติจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 15,702.00     15,702.00    เจาะจง นายพรหมพิทักษ์  แก่นจันทร์หอม นายพรหมพิทักษ์  แก่นจันทร์หอม ราคาต  า  30 พ.ย. 63
46 ขออนุมัติจ้างเหมางานเวชระเบียน 10,920.00     10,920.00    เจาะจง นายเกรียงศักด์ิ  ขุนสม นายเกรียงศักด์ิ  ขุนสม ราคาต  า  30 พ.ย. 63
47 ขออนุมัติจ้างเหมาพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 7,150.00       7,150.00      เจาะจง นางพรศิริ  แก้วขัด นางพรศิริ  แก้วขัด ราคาต  า  30 พ.ย. 63
48 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 7,117.00       7,117.00      เจาะจง นางสุพัตรา  ค าปลิว นางสุพัตรา  ค าปลิว ราคาต  า  30 พ.ย. 63
49 ขออนุมัติจ้างเหมานักวิชาการสาธารณสุข 13,759.00     13,759.00    เจาะจง นายพงษ์สิทธ์ิ  นันต๊ะเสน นายพงษ์สิทธ์ิ  นันต๊ะเสน ราคาต  า  30 พ.ย. 63
50 ขออนุมัติจ้างเหมาคนสวน 7,452.00       7,452.00      เจาะจง นายธันวา  ชื อหลาย นายธันวา  ชื อหลาย ราคาต  า  30 พ.ย. 63
51 ขออนุมัติจ้างเหมาพนักงานบริการ 7,452.00       7,452.00      เจาะจง น.ส.วิไลวรรณ  สิทธิไชยนุกูล น.ส.วิไลวรรณ  สิทธิไชยนุกูล ราคาต  า  30 พ.ย. 63
52 ขออนุมัติจ้างเหมางานพัสดุ 8,427.00       8,427.00      เจาะจง น.ส.จุทารัตน์  สุมาทร น.ส.จุทารัตน์  สุมาทร ราคาต  า  30 พ.ย. 63
53 ขออนุมัติจ้างเหมางานการเงิน 8,427.00       8,427.00      เจาะจง น.ส.หนึ งฤทัย  มากพงษ์ น.ส.หนึ งฤทัย  มากพงษ์ ราคาต  า  30 พ.ย. 63
54 ขออนุมัติจ้างเหมาพนักงานบริการ 7,153.00       7,153.00      เจาะจง นายสมทบ  เชื อทอง นายสมทบ  เชื อทอง ราคาต  า  30 พ.ย. 63
55 ขออนุมัติจ้างเหมางานเวชระเบียน 10,296.00     10,296.00    เจาะจง นายภูวนัตถ์  เจ้าสกุลดี นายภูวนัตถ์  เจ้าสกุลดี ราคาต  า  30 พ.ย. 63



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

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

56 ขออนุมัติจ้างเหมาผู้ช่วยเภสัชกรรม 8,100.00       8,100.00      เจาะจง นายเกรียงไกร  ขุนสม นายเกรียงไกร  ขุนสม ราคาต  า  30 พ.ย. 63
57 ขออนุมัติจ้างเหมาพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 8,100.00       8,100.00      เจาะจง น.ส.เสริฐสาย  สุเรียมมา น.ส.เสริฐสาย  สุเรียมมา ราคาต  า  30 พ.ย. 63
58 ขออนุมัติจ้างเหมานักกายภาพบ าบัด 10,875.00     10,875.00    เจาะจง น.ส.สุพรรณี  นันต๊ะเสน น.ส.สุพรรณี  นันต๊ะเสน ราคาต  า  30 พ.ย. 63
59 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 81,534.00     81,534.00    เจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต  า  5 พ.ย. 63
60 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 19,581.00     19,581.00    เจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด ราคาต  า  5 พ.ย. 63
61 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 16,000.00     16,000.00    เจาะจง ร้านกู๊ดลาเบล ร้านกู๊ดลาเบล ราคาต  า  5 พ.ย. 63
62 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,080.00       2,080.00      เจาะจง บ.เอส พี เอส เมดิคอล จ ากัด บ.เอส พี เอส เมดิคอล จ ากัด ราคาต  า  5 พ.ย. 63
63 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 19,260.00     19,260.00    เจาะจง บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด ราคาต  า  5 พ.ย. 63
64 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,744.00     12,744.00    เจาะจง บ.ทีเอ็นพีเฮลท์แคร์ จ ากัด บ.ทีเอ็นพีเฮลท์แคร์ จ ากัด ราคาต  า  5 พ.ย. 63
65 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,900.00       3,900.00      เจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  า  5 พ.ย. 63
66 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,535.36       2,535.36      เจาะจง บ.แสงไทยเมดิคอล จ ากัด บ.แสงไทยเมดิคอล จ ากัด ราคาต  า  5 พ.ย. 63
67 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,800.00       4,800.00      เจาะจง องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ ราคาต  า  5 พ.ย. 63
68 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 31,500.00     31,500.00    เจาะจง บ.โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด บ.โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด ราคาต  า  5 พ.ย. 63
69 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,550.00       5,550.00      เจาะจง บ.เมดไลน์ จ ากัด บ.เมดไลน์ จ ากัด ราคาต  า  5 พ.ย. 63
70 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,900.00       3,900.00      เจาะจง บ.ไอแคร์ เมดิคอล จ ากัด บ.ไอแคร์ เมดิคอล จ ากัด ราคาต  า  30 พ.ย. 63
71 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,680.00       5,680.00      เจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ ราคาต  า  30 พ.ย. 63
72 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 16,799.00     16,799.00    เจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด ราคาต  า  30 พ.ย. 63
73 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,840.00       4,840.00      เจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ ราคาต  า  27 พ.ย. 63
74 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,800.00       3,800.00      เจาะจง ร้านแม่วัง เปเปอร์ฟอร์ม ร้านแม่วัง เปเปอร์ฟอร์ม ราคาต  า  6 พ.ย. 63
75 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,135.72       2,135.72      เจาะจง บ.บี.แอล.เอช.เทร็ดด้ิง จ ากัด บ.บี.แอล.เอช.เทร็ดด้ิง จ ากัด ราคาต  า  6 พ.ย. 63
76 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 23,880.00     23,880.00    เจาะจง บ.ฟาร์มีน่า จ ากัด บ.ฟาร์มีน่า จ ากัด ราคาต  า  6 พ.ย. 63
77 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาตรวจ LAB 2,130.00       2,130.00      เจาะจง บ.เอส.บี.แล็บ จ ากัด บ.เอส.บี.แล็บ จ ากัด ราคาต  า  11 พ.ย. 63
78 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาตรวจ LAB 4,035.00       4,035.00      เจาะจง บ.พี ซี ที ลายอราตอรี  เซอร์วิส จ ากัด บ.พี ซี ที ลายอราตอรี  เซอร์วิส จ ากัด ราคาต  า  11 พ.ย. 63
79 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,450.00       2,450.00      เจาะจง บ.คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั นแนล จ ากัด บ.คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั นแนล จ ากัด ราคาต  า  11 พ.ย. 63
80 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,500.00     12,500.00    เจาะจง ร้านแม่วัง เปเปอร์ฟอร์ม ร้านแม่วัง เปเปอร์ฟอร์ม ราคาต  า  11 พ.ย. 63
81 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,412.40       1,412.40      เจาะจง องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ ราคาต  า  11 พ.ย. 63
82 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,150.00       3,150.00      เจาะจง องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ ราคาต  า  11 พ.ย. 63
83 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,700.00       1,700.00      เจาะจง บ.แก้วมังกรเภสัช จ ากัด บ.แก้วมังกรเภสัช จ ากัด ราคาต  า  11 พ.ย. 63
84 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,000.00       5,000.00      เจาะจง บ.ฟาร์มีน่า จ ากัด บ.ฟาร์มีน่า จ ากัด ราคาต  า  11 พ.ย. 63



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

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

85 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,192.00       3,192.00      เจาะจง บ.เมดไลน์ จ ากัด บ.เมดไลน์ จ ากัด ราคาต  า  11 พ.ย. 63
86 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 23,020.00     23,020.00    เจาะจง บ.ธงทองโอสถ จ ากัด บ.ธงทองโอสถ จ ากัด ราคาต  า  11 พ.ย. 63
87 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,984.00     11,984.00    เจาะจง บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด ราคาต  า  11 พ.ย. 63
88 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 15,600.00     15,600.00    เจาะจง บ.ทีเอ็นพีเฮลท์แคร์ จ ากัด บ.ทีเอ็นพีเฮลท์แคร์ จ ากัด ราคาต  า  11 พ.ย. 63
89 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,195.00       2,195.00      เจาะจง บ.วิทยาศรม จ ากัด บ.วิทยาศรม จ ากัด ราคาต  า  11 พ.ย. 63
90 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 10,356.10     10,356.10    เจาะจง องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ ราคาต  า   23 พ.ย. 63
91 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,475.00       2,475.00      เจาะจง บ.จรูญเภสัช จ ากัด บ.จรูญเภสัช จ ากัด ราคาต  า   24 พ.ย. 63
92 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,969.00       2,969.00      เจาะจง องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ ราคาต  า   24 พ.ย. 63
93 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,381.20       3,381.20      เจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคอเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บ.ดีทแฮล์ม เคอเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ราคาต  า   26 พ.ย. 63
94 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,400.00       3,400.00      เจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด ราคาต  า   26 พ.ย. 63
95 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,650.00     11,650.00    เจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด ราคาต  า   26 พ.ย. 63
96 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,200.00       3,200.00      เจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด ราคาต  า   26 พ.ย. 63
97 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,320.00       4,320.00      เจาะจง บ.โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด บ.โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด ราคาต  า   26 พ.ย. 63
98 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,938.50       5,938.50      เจาะจง บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด ราคาต  า   26 พ.ย. 63
99 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุทันตกรรม 1,130.00       1,130.00      เจาะจง บ.วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด บ.วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด ราคาต  า  12 พ.ย. 63

100 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุทันตกรรม 4,360.00       4,360.00      เจาะจง บ.เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด บ.เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด ราคาต  า  12 พ.ย. 63
101 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุทันตกรรม 4,360.00       4,360.00      เจาะจง บ.เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด บ.เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด ราคาต  า  12 พ.ย. 63
102 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุทันตกรรม 2,000.00       2,000.00      เจาะจง หจก.เซี ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ หจก.เซี ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ ราคาต  า  12 พ.ย. 63
103 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุทันตกรรม 840.00          840.00         เจาะจง บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น จ ากัด บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น จ ากัด ราคาต  า  12 พ.ย. 63
104 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุทันตกรรม 2,390.00       2,390.00      เจาะจง บ.ดาร์ฟ่ี (ประเทศไทย) จ ากัด บ.ดาร์ฟ่ี (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  า  12 พ.ย. 63
105 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุทันตกรรม 2,940.00       2,940.00      เจาะจง บ.ดาร์ฟ่ี (ประเทศไทย) จ ากัด บ.ดาร์ฟ่ี (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  า  12 พ.ย. 63
106 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุทันตกรรม 749.00          749.00         เจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  า  12 พ.ย. 63
107 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุทันตกรรม 4,387.00       4,387.00      เจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  า  12 พ.ย. 63
108 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุทันตกรรม 3,197.16       3,197.16      เจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  า  12 พ.ย. 63
109 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 5,350.00       5,350.00      เจาะจง บ.แสตนดาร์ดเมดิคอลซัพพลาย จ ากัด บ.แสตนดาร์ดเมดิคอลซัพพลาย จ ากัด ราคาต  า  25 พ.ย. 63
110 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายภาพรังสีทรวงอกและอ่านผลรังสีแพทย์ 141,750.00  141,750.00 เจาะจง บ.เบสท์บุทวิชั น จ ากัด บ.เบสท์บุทวิชั น จ ากัด ราคาต  า  30 พ.ย. 63
111 รายงานขออนุมัติจ้างเช่าชุดรับและแปลงสัญญาณเป็นภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล(DR)พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์(PACS) 35,000.00        35,000.00       เจาะจง บ.คลาวด์ เมดิคอล จ ากัด บ.คลาวด์ เมดิคอล จ ากัด ราคาต  า  30 พ.ย. 63
112 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาท าฟันปลอม 22,775.50        22,775.00       เจาะจง บ.เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บ.เอ็กซา ซีแลม จ ากัด ราคาต  า  30 พ.ย. 63
113 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาประกอบอาหารส าเร็จรูปส าหรับผู้ป่วย 44,524.00        44,524.00       เจาะจง นางรุ่งทิวา  ต้ังตัว นางรุ่งทิวา  ต้ังตัว ราคาต  า  30 พ.ย. 63



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

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

114 รายงานขออนุมัติจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 33,237.00        33,237.00       เจาะจง บ.รักษาความปลอดภัย ธงชัยสยาม จ ากัด บ.รักษาความปลอดภัย ธงชัยสยาม จ ากัด ราคาต  า  30 พ.ย. 63
115 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาด 52,143.00        52,143.00       เจาะจง หจก.วิไลคลีนนิ ง เซอร์วิส หจก.วิไลคลีนนิ ง เซอร์วิส ราคาต  า  30 พ.ย. 63
116 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น 36,671.75        36,671.75       เจาะจง บ.พัฒนาสหกล จ ากัด บ.พัฒนาสหกล จ ากัด ราคาต  า  30 พ.ย. 63
117 รายงานขออนุมัติจ้างเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 7,910.00          7,910.00         เจาะจง บ.กสท โทรคมนาคม จ ากัด บ.กสท โทรคมนาคม จ ากัด ราคาต  า  30 พ.ย. 63
118 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาเก็บขยะติดเช้ือ 8,832.00          8,832.00         เจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์ หจก.ส.เรืองโรจน์ ราคาต  า  30 พ.ย. 63
119 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 4,160.00          4,160.00         เจาะจง ร้านถ่ายเอกสารบ้านเหล่า ร้านถ่ายเอกสารบ้านเหล่า ราคาต  า  30 พ.ย. 63
120 รายงานขออนุมัติเช่าเครื องถ่ายเอกสาร 3,291.40          3,291.40         เจาะจง บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  า  30 พ.ย. 63
121 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,762.00          1,762.00         เจาะจง ร้านนิกรก่อสร้าง ร้านนิกรก่อสร้าง ราคาต  า  30 พ.ย. 63
122 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น 579.00             579.00            เจาะจง นายพงษ์เดช  แต้มคม นายพงษ์เดช  แต้มคม ราคาต  า  30 พ.ย. 63


