
แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกเลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

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

1 ขออนุมัติจ้างเหมาพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 8,721.00         8,721.00         เจาะจง  น.ส.สาธิณี  ย่ีปัญญา  น.ส.สาธิณี  ย่ีปัญญา ราคาต่่า 1/4/2564
2 ขออนุมัติจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 15,402.00       15,402.00       เจาะจง  นายธีรภัทร์  ช่ือหลาย  นายธีรภัทร์  ช่ือหลาย ราคาต่่า 1/4/2564
3 ขออนุมัติจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 15,180.00       15,180.00       เจาะจง  นายพรหมพิทักษ์  แก่นจันทร์หอม  นายพรหมพิทักษ์  แก่นจันทร์หอม ราคาต่่า 1/4/2564
4 ขออนุมัติจ้างเหมางานเวชระเบียน 10,920.00       10,920.00       เจาะจง  นายเกรียงศักด์ิ  ขุนสม  นายเกรียงศักด์ิ  ขุนสม ราคาต่่า 1/4/2564
5 ขออนุมัติจ้างเหมาพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 7,475.00         7,475.00         เจาะจง  นางพรศิริ  แก้วขัด  นางพรศิริ  แก้วขัด ราคาต่่า 1/4/2564
6 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 7,117.00         7,117.00         เจาะจง  นางสุพัตรา  ค่าปลิว  นางสุพัตรา  ค่าปลิว ราคาต่่า 1/4/2564
7 ขออนุมัติจ้างเหมานักวิชาการสาธารณสุข 11,965.00       11,965.00       เจาะจง  นายพงษ์สิทธ์ิ  นันต๊ะเสน  นายพงษ์สิทธ์ิ  นันต๊ะเสน ราคาต่่า 1/4/2564
8 ขออนุมัติจ้างเหมาคนสวน 8,100.00         8,100.00         เจาะจง  นายธันวา  ช่ือหลาย  นายธันวา  ช่ือหลาย ราคาต่่า 1/4/2564
9 ขออนุมัติจ้างเหมาพนักงานบริการ 7,452.00         7,452.00         เจาะจง  น.ส.วิไลวรรณ  สิทธิไชยนุกูล  น.ส.วิไลวรรณ  สิทธิไชยนุกูล ราคาต่่า 1/4/2564

10 ขออนุมัติจ้างเหมางานพัสดุ 5,865.00         5,865.00         เจาะจง  นางจุทารัตน์  ป้ันหุ่น   นางจุทารัตน์  ป้ันหุ่น ราคาต่่า 1/4/2564
11 ขออนุมัติจ้างเหมานักวิชาการพัสดุ 3,262.00         3,262.00         เจาะจง  นางจุทารัตน์  ป้ันหุ่น   นางจุทารัตน์  ป้ันหุ่น ราคาต่่า 1/4/2564
12 ขออนุมัติจ้างเหมางานการเงิน 8,793.00         8,793.00         เจาะจง  น.ส.หน่ึงฤทัย  มากพงษ์  น.ส.หน่ึงฤทัย  มากพงษ์ ราคาต่่า 1/4/2564
13 ขออนุมัติจ้างเหมาพนักงานบริการ 7,153.00         7,153.00         เจาะจง  นายสมทบ  เช่ือทอง  นายสมทบ  เช่ือทอง ราคาต่่า 1/4/2564
14 ขออนุมัติจ้างเหมางานเวชระเบียน 9,672.00         9,672.00         เจาะจง  นายภูวนัตถ์  เจ้าสกุลดี  นายภูวนัตถ์  เจ้าสกุลดี ราคาต่่า 1/4/2564
15 ขออนุมัติจ้างเหมาผู้ช่วยเภสัชกรรม 8,100.00         8,100.00         เจาะจง  นายเกรียงไกร  ขุนสม  นายเกรียงไกร  ขุนสม ราคาต่่า 1/4/2564
16 ขออนุมัติจ้างเหมานักโภชนาการ 13,430.00       13,430.00       เจาะจง  นายณัฐรินทร์ กันจะสิน  นายณัฐรินทร์ กันจะสิน ราคาต่่า 1/4/2564
17 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 14,031.80       14,031.80       เจาะจง  องค์การเภสัชกรรม  องค์การเภสัชกรรม ราคาต่่า 12/17/2564
18 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 46,413.00       46,413.00       เจาะจง  องค์การเภสัชกรรม  องค์การเภสัชกรรม ราคาต่่า 12/4/2564
19 รายงานขออนุมัติจ้างเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,954.25         2,954.25         เจาะจง  บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ่ากัด  บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต่่า 1/4/2564
20 รายงานขออนุมัติจ้างเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 1,915.30         1,915.30         เจาะจง  บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ่ากัด  บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ่ากัด ราคาต่่า 1/4/1964
21 รายงานขออนุมัติจ้างเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 1,915.30         1,915.30         เจาะจง  บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ่ากัด  บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ่ากัด ราคาต่่า 1/18/1964
22 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 52,500.00       52,500.00       เจาะจง  บ.โมเดิร์น ฟาร์มา จ่ากัด  บ.โมเดิร์น ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต่่า 12/4/2564
23 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,400.00         3,400.00         เจาะจง  บ.ยูโทเป้ียน จ่ากัด  บ.ยูโทเป้ียน จ่ากัด ราคาต่่า 12/4/2564
24 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,722.00         2,722.00         เจาะจง  บ.เมดิไฟว์ฟาร์ม่า จ่ากัด  บ.เมดิไฟว์ฟาร์ม่า จ่ากัด ราคาต่่า 12/4/2564
25 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,010.00         3,010.00         เจาะจง  บ.ยูเมด้า จ่ากัด  บ.ยูเมด้า จ่ากัด ราคาต่่า 12/4/2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มกรำคม  2564
โรงพยำบำลเมืองปำน  อ.เมืองปำน  จ.ล ำปำง
วันท่ี 31  เดือน มกรำคม พ.ศ.  2564 (1)



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกเลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

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

26 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 15,552.45       15,552.45       เจาะจง  บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด  บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต่่า 12/4/2564
27 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,091.23         3,091.23         เจาะจง  บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ่ากัด  บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ่ากัด ราคาต่่า 12/4/2564
28 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,014.00         4,014.00         เจาะจง  บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ่ากัด  บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ่ากัด ราคาต่่า 12/4/2564
29 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,460.00         4,460.00         เจาะจง  บ.พรอส ฟาร์มา จ่ากัด  บ.พรอส ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต่่า 12/4/2564
30 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,550.00         5,550.00         เจาะจง  บ.เมดไลน์ จ่ากัด  บ.เมดไลน์ จ่ากัด ราคาต่่า 12/4/2564
31 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,062.00         7,062.00         เจาะจง  บ.บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ่ากัด  บ.บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ่ากัด ราคาต่่า 12/4/2564
32 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 37,425.00       37,425.00       เจาะจง  บ.ไบโอวาลีส จ่ากัด  บ.ไบโอวาลีส จ่ากัด ราคาต่่า 12/4/2564
33 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,750.00         1,750.00         เจาะจง  บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด  บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต่่า 12/4/2564
34 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,125.00         2,125.00         เจาะจง  บ.ไทยเอฟดี จ่ากัด  บ.ไทยเอฟดี จ่ากัด ราคาต่่า 12/4/2564
35 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,500.00         4,500.00         เจาะจง  บ.ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) จ่ากัด  บ.ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต่่า 12/4/2564
36 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9,900.00         9,900.00         เจาะจง  บ.ธงทองโอสถ จ่ากัด  บ.ธงทองโอสถ จ่ากัด ราคาต่่า 12/4/2564
37 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,456.00         2,456.00         เจาะจง  บ.2เอ็ม(เมด-เมเกอร์) จ่ากัด  บ.2เอ็ม(เมด-เมเกอร์) จ่ากัด ราคาต่่า 12/4/2564
38 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,400.00         8,400.00         เจาะจง  บ.พรอส ฟาร์มา จ่ากัด  บ.พรอส ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต่่า 12/4/2564
39 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 18,243.50       18,243.50       เจาะจง  บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด  บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด ราคาต่่า 12/4/2564
40 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,855.00         3,855.00         เจาะจง  บ.ธงทองโอสถ จ่ากัด  บ.ธงทองโอสถ จ่ากัด ราคาต่่า 12/4/2564
41 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,720.00         2,720.00         เจาะจง  บ.โปลิฟาร์ม จ่ากัด  บ.โปลิฟาร์ม จ่ากัด ราคาต่่า 12/4/2564
42 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,234.00         3,234.00         เจาะจง  บ.ที.แมน ฟาร์มา จ่ากัด  บ.ที.แมน ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต่่า 12/4/2564
43 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,675.00         2,675.00         เจาะจง  บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ี จ่ากัด  บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ี จ่ากัด ราคาต่่า 12/4/2564
44 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,270.00       12,270.00       เจาะจง  บ.โปลิฟาร์ม จ่ากัด  บ.โปลิฟาร์ม จ่ากัด ราคาต่่า 12/4/2564
45 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,460.00         2,460.00         เจาะจง  บ.ไอเม็กซ์ พลัส จ่ากัด  บ.ไอเม็กซ์ พลัส จ่ากัด ราคาต่่า 1/11/2564
46 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 1,640.00         1,640.00         เจาะจง  ร้านถ่ายเอกสารบ้านเหล่า  ร้านถ่ายเอกสารบ้านเหล่า ราคาต่่า 1/29/2564
47 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 964.00            964.00            เจาะจง  นายพงเดช  แต้มคม  นายพงเดช  แต้มคม ราคาต่่า 1/29/2564
48 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุก่อสร้าง 294.00            294.00            เจาะจง  บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ่ากัด  บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ่ากัด ราคาต่่า 12/4/2564
49 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,376.00         1,376.00         เจาะจง  ร้านเมืองปานพาณิชย์  ร้านเมืองปานพาณิชย์ ราคาต่่า 1/4/2564
50 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 16,317.50       16,317.50       เจาะจง  บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด  บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด ราคาต่่า 1/13/2564
51 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9,420.00         9,420.00         เจาะจง  บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด  บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด ราคาต่่า 1/13/2564
52 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 21,656.80       21,656.80       เจาะจง  บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด  บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต่่า 1/13/2564
53 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,550.00       11,550.00       เจาะจง  บ.วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ จ่ากัด  บ.วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ จ่ากัด ราคาต่่า 1/13/2564



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกเลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

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

54 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,323.87         4,323.87         เจาะจง  บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด  บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต่่า 1/13/2564
55 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,836.40         4,836.40         เจาะจง  บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด  บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต่่า 1/13/2564
56 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 14,980.00       14,980.00       เจาะจง  บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ จ่ากัด  บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ จ่ากัด ราคาต่่า 1/14/2564
57 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 34,989.00       34,989.00       เจาะจง  บ.ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด  บ.ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด ราคาต่่า 1/14/2564
58 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 16,317.50       16,317.50       เจาะจง  บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด  บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด ราคาต่่า 1/14/2564
59 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9,420.00         9,420.00         เจาะจง  บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด  บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด ราคาต่่า 1/14/2564
60 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 21,656.80       21,656.80       เจาะจง  บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด  บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต่่า 1/14/2564
61 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,550.00       11,550.00       เจาะจง  บ.วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ จ่ากัด  บ.วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ จ่ากัด ราคาต่่า 1/14/2564
62 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,323.87         4,323.87         เจาะจง  บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด  บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต่่า 1/14/2564
63 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,836.40         4,836.40         เจาะจง  บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด  บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต่่า 1/14/2564
64 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 14,980.00       14,980.00       เจาะจง  บ.ดีทแฮล์ม จ่ากัด  บ.ดีทแฮล์ม จ่ากัด ราคาต่่า 1/14/2564
65 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 34,989.00       34,989.00       เจาะจง  บ.ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด  บ.ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด ราคาต่่า 1/14/2564
66 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 16,800.00       16,800.00       เจาะจง  บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด  บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด ราคาต่่า 1/14/2564
67 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 19,200.00       19,200.00       เจาะจง  บ.ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ่ากัด  บ.ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ่ากัด ราคาต่่า 1/14/2564
68 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,800.00         1,800.00         เจาะจง  บ.เยเนอรัล ฮอสปิทัล โปรดักส์ จ่ากัด  บ.เยเนอรัล ฮอสปิทัล โปรดักส์ จ่ากัด ราคาต่่า 1/14/2564
69 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 800.00            800.00            เจาะจง  บ.ฟาร์มา อินโนวา จ่ากัด  บ.ฟาร์มา อินโนวา จ่ากัด ราคาต่่า 1/14/2564
70 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,000.00         7,000.00         เจาะจง  บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ่ากัด  บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ่ากัด ราคาต่่า 1/14/2564
71 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,241.36         2,241.36         เจาะจง  บ.แสงไทยเมดิคอล จ่ากัด  บ.แสงไทยเมดิคอล จ่ากัด ราคาต่่า 1/14/2564
72 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,333.50         4,333.50         เจาะจง  บ.อาร์เอ็กซ์ จ่ากัด  บ.อาร์เอ็กซ์ จ่ากัด ราคาต่่า 1/14/2564
73 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 84,249.00       84,249.00       เจาะจง  องค์การเภสัชกรรม  องค์การเภสัชกรรม ราคาต่่า 1/28/2564
74 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 60,611.06       60,611.06       เจาะจง  องค์การเภสัชกรรม  องค์การเภสัชกรรม ราคาต่่า 1/26/2564
75 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,500.00         7,500.00         เจาะจง  บ.แปซิฟิค เฮลล์แคร์ (ไทยแลนด์) จ่ากัด บ.แปซิฟิค เฮลล์แคร์ (ไทยแลนด์) จ่ากัด ราคาต่่า 1/21/2564
76 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,600.00         2,600.00         เจาะจง  บ.ฟาร์มีน่า  จ่ากัด  บ.ฟาร์มีน่า  จ่ากัด ราคาต่่า 1/21/2564
77 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,000.00         3,000.00         เจาะจง  ร้านแม่วังเปเปอร์ฟอร์ม  ร้านแม่วังเปเปอร์ฟอร์ม ราคาต่่า 1/21/2564
78 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,140.00         8,140.00         เจาะจง  สหกรณ์สมุนไพรแม่มอก  สหกรณ์สมุนไพรแม่มอก ราคาต่่า 1/21/2564
79 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,122.88         2,122.88         เจาะจง  บ.แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด  บ.แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด ราคาต่่า 1/21/2564
80 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,830.00         1,830.00         เจาะจง  บ.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) จ่ากัด  บ.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) จ่ากัด ราคาต่่า 1/21/2564
81 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,415.00         3,415.00         เจาะจง  บ.ที.แมน ฟาร์มา จ่ากัด  บ.ที.แมน ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต่่า 1/21/2564
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82 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,125.00         2,125.00         เจาะจง  บ.แก้วมังกรเภสัช จ่ากัด  บ.แก้วมังกรเภสัช จ่ากัด ราคาต่่า 1/21/2564
83 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,200.00         2,200.00         เจาะจง  บ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ่ากัด  บ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ่ากัด ราคาต่่า 1/21/2564
84 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,140.00         1,140.00         เจาะจง  บ.จรูญเภสัช จ่ากัด  บ.จรูญเภสัช จ่ากัด ราคาต่่า 1/21/2564
85 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,794.00       11,794.00       เจาะจง  บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ่ากัด  บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ่ากัด ราคาต่่า 1/21/2564
86 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,440.00         1,440.00         เจาะจง  ร้านเมืองปานพาณิชย์  ร้านเมืองปานพาณิชย์ ราคาต่่า 1/7/2564
87 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 690.00            690.00            เจาะจง  ร้านเมืองปานอุปกรณ์การแพทย์   ร้านเมืองปานอุปกรณ์การแพทย์  ราคาต่่า 1/8/2564
88 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4,360.25         4,360.25         เจาะจง  หจก.ล่าปางศิริชัย  หจก.ล่าปางศิริชัย ราคาต่่า 1/11/2564
89 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 10,000.00       10,000.00       เจาะจง  ร้านเมืองปานอุปกรณ์การแพทย์   ร้านเมืองปานอุปกรณ์การแพทย์  ราคาต่่า 1/19/2564
90 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,280.00         4,280.00         เจาะจง  บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ  บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ ราคาต่่า 1/13/2564
91 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,765.50         1,765.50         เจาะจง  บ.เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ่ากัด  บ.เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ่ากัด ราคาต่่า 1/19/2564
92 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,200.00         4,200.00         เจาะจง  บ.ไซเอนซ์ เมด จ่ากัด  บ.ไซเอนซ์ เมด จ่ากัด ราคาต่่า 1/19/2564
93 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,531.00         3,531.00         เจาะจง  บ.ดีเคเอสเอช จ่ากัด  บ.ดีเคเอสเอช จ่ากัด ราคาต่่า 1/19/2564
94 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 19,730.00       19,730.00       เจาะจง  บ.ไทยก๊อส จ่ากัด  บ.ไทยก๊อส จ่ากัด ราคาต่่า 1/20/2564
95 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 85,985.00       85,985.00       เจาะจง  หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป  หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป ราคาต่่า 1/19/2564
96 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 12,711.60       12,711.60       เจาะจง  บ.ดีเคเอสเอช จ่ากัด  บ.ดีเคเอสเอช จ่ากัด ราคาต่่า 1/21/2564
97 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 9,520.00         9,520.00         เจาะจง  บ.ไอแคร์ เมดิคอล จ่ากัด  บ.ไอแคร์ เมดิคอล จ่ากัด ราคาต่่า 1/21/2564
98 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ (ชันสูตร) 7,400.00         7,400.00         เจาะจง  บ.พี ซี ที ลาบอราเตอร่ี เซอร์วิส จ่ากัด บ.พี ซี ที ลาบอราเตอร่ี เซอร์วิส จ่ากัด ราคาต่่า 1/29/2564
99 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ (ชันสูตร) 55,035.00       55,035.00       เจาะจง  บ.เอ็กซ์แล็บ จ่ากัด  บ.เอ็กซ์แล็บ จ่ากัด ราคาต่่า 1/29/2564

100 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ (ชันสูตร) 53,000.00       53,000.00       เจาะจง  บ.เฟิร์มเมอร์ จ่ากัด  บ.เฟิร์มเมอร์ จ่ากัด ราคาต่่า 1/29/2564
101 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ (ชันสูตร) 7,500.00         7,500.00         เจาะจง  บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ่ากัด  บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ่ากัด ราคาต่่า 1/29/2564
102 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาบริการ 690.00            690.00            เจาะจง  บ.เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) จ่ากัด  บ.เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต่่า 1/18/2564
103 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ (ชันสูตร) 55,052.78       55,052.78       เจาะจง  บ.เฟิร์มเมอร์ จ่ากัด  บ.เฟิร์มเมอร์ จ่ากัด ราคาต่่า 1/29/2564
104 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,775.00         3,775.00         เจาะจง  บ.บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ่ากัด  บ.บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ่ากัด ราคาต่่า 1/20/2564
105 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 9,148.50         9,148.50         เจาะจง  บ.ดีเคเอสเอช จ่ากัด  บ.ดีเคเอสเอช จ่ากัด ราคาต่่า 1/22/2564
106 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,980.00         2,980.00         เจาะจง  บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ  บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ ราคาต่่า 1/15/2564
107 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุส่านักงาน 20,000.00       20,000.00       เจาะจง  หจก.ล่าปางบรรณกิจพร้ินต้ิง  หจก.ล่าปางบรรณกิจพร้ินต้ิง ราคาต่่า 1/29/2564
108 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาตรวจสอบท่ออ็อกซิเจน 200.00            200.00            เจาะจง  บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ  บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ ราคาต่่า 1/18/2564
109 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4,478.00         4,478.00         เจาะจง  ร้านนิกรก่อสร้าง  ร้านนิกรก่อสร้าง ราคาต่่า 1/18/2564
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110 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 24,000.00       24,000.00       เจาะจง  หจก.พี เอส ออโต้ไทร์  หจก.พี เอส ออโต้ไทร์ ราคาต่่า 1/18/2564
111 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 8,121.30         8,121.30         เจาะจง  บ.ดีเคเอสเอช จ่ากัด  บ.ดีเคเอสเอช จ่ากัด ราคาต่่า 1/25/2564
112 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,330.00         5,330.00         เจาะจง  บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ  บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ ราคาต่่า 1/20/2564
113 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุส่านักงาน 1,000.00         1,000.00         เจาะจง  เดอ ชาเลต์  เดอ ชาเลต์ ราคาต่่า 1/18/2564
114 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,000.00         2,000.00         เจาะจง  บ.เซนต์เมด จ่ากัด  บ.เซนต์เมด จ่ากัด ราคาต่่า 1/26/2564
115 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,200.00         4,200.00         เจาะจง  บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ  บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ ราคาต่่า 1/19/2564
116 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 16,580.00       16,580.00       เจาะจง  บ.ธงทองโอสถ จ่ากัด  บ.ธงทองโอสถ จ่ากัด ราคาต่่า 1/26/2564
117 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 15,800.00       15,800.00       เจาะจง  บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ่ากัด  บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ่ากัด ราคาต่่า 1/28/2564
118 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,500.00         7,500.00         เจาะจง บ.พรีเมด ฟาร์มา จ่ากัด บ.พรีเมด ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต่่า 1/28/2564
119 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,210.00         3,210.00         เจาะจง บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด ราคาต่่า 1/28/2564
120 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 47,150.00       47,150.00       เจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด ราคาต่่า 1/28/2564
121 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,600.34         3,600.34         เจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต่่า 1/28/2564
122 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,100.00         3,100.00         เจาะจง บ.เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอร่ี (อ่านวยเภสัช)จ่ากัดบ.เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอร่ี (อ่านวยเภสัช)จ่ากัดราคาต่่า 1/28/2564
123 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 51,360.00       51,360.00       เจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต่่า 1/28/2564
124 รายงานขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,900.00         2,900.00         เจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด ราคาต่่า 1/28/2564
125 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 645.00            645.00            เจาะจง เตียเฮ่งฮง เตียเฮ่งฮง ราคาต่่า 1/21/2564
126 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,847.00         4,847.00         เจาะจง หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ่ากัดหจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ่ากัด ราคาต่่า 1/22/2564
127 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 290.00            290.00            เจาะจง หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ่ากัดหจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ่ากัด ราคาต่่า 1/28/2564
128 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 700.00            700.00            เจาะจง ร้านอุดมกันทามาศ ร้านอุดมกันทามาศ ราคาต่่า 1/25/2564
129 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,200.00         1,200.00         เจาะจง ร้าน เอส ซี เคมี แล็ป ร้าน เอส ซี เคมี แล็ป ราคาต่่า 1/26/2564
130 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 10,410.00       10,410.00       เจาะจง บ.ลักค์ คลีนน่ิง ซัพพลาย จ่ากัด บ.ลักค์ คลีนน่ิง ซัพพลาย จ่ากัด ราคาต่่า 1/21/2564
131 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 11,200.00       11,200.00       เจาะจง นางสาววารุณี  เจิมมงคล นางสาววารุณี  เจิมมงคล ราคาต่่า 1/25/2564
132 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5,600.00         5,600.00         เจาะจง หจก. โฟร์สตาร์ โอ เอ หจก. โฟร์สตาร์ โอ เอ ราคาต่่า 1/22/2564
133 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุไฟฟ้า 3,276.00         3,276.00         เจาะจง บ. เล่าจ้ินกวง จ่ากัด บ. เล่าจ้ินกวง จ่ากัด ราคาต่่า 1/25/2564
134 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุไฟฟ้า 513.60            513.60            เจาะจง บ.ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป จ่ากัด บ.ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป จ่ากัด ราคาต่่า 1/27/2564
135 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,376.00         1,376.00         เจาะจง ร้านเมืองปานพาณิชย์ ร้านเมืองปานพาณิชย์ ราคาต่่า 1/26/2564
136 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุส่านักงาน 11,140.50       11,140.50       เจาะจง หจก. เคที กรุ๊ป ล่าปาง หจก. เคที กรุ๊ป ล่าปาง ราคาต่่า 1/21/2564
137 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 6,300.00         6,300.00         เจาะจง ร้าน เอที ปร้ินต้ิง ร้าน เอที ปร้ินต้ิง ราคาต่่า 1/22/2564



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกเลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

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

138 รายงานขออนุมัติจ้างประกอบอาหารส่าเร็จรูปผู้ป่วยสามัญ 47,097.00       47,097.00       เจาะจง นางสาวสุรีรัตน์  สุมาทร นางสาวสุรีรัตน์  สุมาทร ราคาต่่า 1/4/2564
139 รายงานขออนุมัติจ้างเช่าชุดรับแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์ 35,000.00       35,000.00       เจาะจง บ.คลาวด์ เมดิคอล จ่ากัด บ.คลาวด์ เมดิคอล จ่ากัด ราคาต่่า 1/4/2564
140 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาก่าจัดขยะติดเช้ือ 6,648.00         6,648.00         เจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ราคาต่่า 1/4/2564
141 รายงานขออนุมัติเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต 7,910.00         7,910.00         เจาะจง บ.กสท โทรคมนาคม จ่ากัด บ.กสท โทรคมนาคม จ่ากัด ราคาต่่า 1/4/2564
142 รายงานขออนุมัติจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 33,237.00       33,237.00       เจาะจง บ.รักษาความปลอดภัย ธงชัยสยาม จ่ากัดบ.รักษาความปลอดภัย ธงชัยสยาม จ่ากัด ราคาต่่า 1/4/2564
143 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาท่าความสะอาด 52,140.00       52,140.00       เจาะจง หจก.วิไลคลีนน่ิง เซอร์วิส หจก.วิไลคลีนน่ิง เซอร์วิส ราคาต่่า 1/4/2564
144 รายงานขออนุมัติจ้างจดทะเบียนเว็บไซต์ 690.00            690.00            เจาะจง บ. เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) จ่ากัด บ. เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต่่า 1/18/2564
145 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาท่าป้าย 2,940.00         2,940.00         เจาะจง พี เอ็น ป้ายสวยดีไซน์ พี เอ็น ป้ายสวยดีไซน์ ราคาต่่า 1/26/2564
146 รายงานขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3,950.00         3,950.00         เจาะจง หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ่ากัดหจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ่ากัด ราคาต่่า 1/22/2564
147 รายงานขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7,900.00         7,900.00         เจาะจง หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ่ากัดหจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ่ากัด ราคาต่่า 1/28/2564
148 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 43,036.15       43,036.15       เจาะจง บ.พัฒนาสหกล จ่ากัด บ.พัฒนาสหกล จ่ากัด ราคาต่่า 1/4/2564


