
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ เลขโครงการ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จัดซ้ือ  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

 หรือจัดจาง (บาท)  (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 65067194900

วสัดุสํานักงาน 17,400.00              17,400.00            เฉพาะเจาะจง สายัณห พาณิชย สายัณห พาณิชย ไมเกิน กม กําหนด 3190

21/04/2565

2 65067065186 วสัดุคอมพิวเตอร 21,300.00              21,300.00            " เอฟทูเค เอฟทูเค " 3196 21/04/2565

3 650614160242 วสัดุสํานักงาน 20,344.00              20,344.00            " พวงเพขร พวงเพขร " 3188 21/04/2565

4 65067166981 วสัดุคอมพิวเตอร 22,660.00              22,660.00            " ไอทีเซ็นเตอร ไอทีเซ็นเตอร " 3192 21/04/2565

5 65067155759 วสัดุงานบาน 17,584.00              17,584.00            " เพ่ิมทรัพย เพิ่มทรัพย " 3247 28/04/2565

6 65067111495 วสัดุงานบาน 74,600.00              74,600.00            " ลักคคลีนนิ่ง ลักคคลีนนิ่ง " 3241 28/04/2565

7 65067170967 วสัดุบริโภค 10,353.00              10,353.00            " เพ่ิมทรัพย เพิ่มทรัพย " 3279 28/04/2565

8 65067108547 วสัดุงานบาน 8,250.00               8,250.00              " กิตติกร กิตติกร " 3243 28/04/2565

9 65067065073 วสัดุงานบาน 32,500.00              32,500.00            " วเีอสเอส 89 วเีอสเอส 90 " 3245 28/04/2565

10 65067063684 วสัดุวิทยาศาสตร 29,211.00              29,211.00            " คลีนโปรเจค คลีนโปรเจค " 3251 27/04/2565

11 65067063275 วสัดุงานบาน 6,000.00               6,000.00              " ไอดีเมด ไอดีเมด " 3239 28/4/2565

12 -  ครุภัณฑสํานักงาน 34,000.00              34,000.00            "  บ.นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร จก.  บ.นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร จก. " 2772 25 มี.ค.65

13 65057203729  วัสดุไฟฟา 11,300.00              11,300.00            "  ประกาศอีเล็คโทรนิกส (ศรีบัวเงิน ประกาศอีเล็คโทรนิกส (ศรีบัวเงิน) " 3110 18 เม.ย.65

14 -  ครุภัณฑสํานักงาน 493,805.00            493,805.00           "  ชัย อิเล็คทริค 2002  ชัย อิเล็คทริค 2002 " 1792 20 ม.ค.65

15 65057267023  วัสดุสํานักงาน (น้ําดื่ม) 8,492.75               8,492.75              "  น้ําดื่มแฮปป  น้ําดื่มแฮปป " 2819 31 มี.ค.65

16 -  วัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 74,369.00              74,369.00            "  หจก.เค.ซ.ีซ.ีแมสะเรยีง  หจก.เค.ซ.ีซ.ีแมสะเรยีง " 3271 29 เม.ย.65

17 -  วัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 109,632.00            109,632.00           "  หจก.เค.ซ.ีซ.ีแมสะเรยีง  หจก.เค.ซ.ีซ.ีแมสะเรยีง " 3119 18 เม.ย.65

18 65037340121  คาใชสอย 20,402.53              20,402.53            "  บ.แอลจี อีเลคทรอนิคส (ปท.) จํากัด บ.แอลจี อีเลคทรอนิคส (ปท.) จํากัด " 2588 16 มี.ค.65

19 -  คาใชสอย 1,500.00               1,500.00              "  อุลลา มีเดีย อาตส  อุลลา มีเดีย อาตส " 3595 17 พ.ค.65

20 -  วัสดุงานบานงานครวั 5,032.00               5,032.00              "  กริชบริการ  กริชบริการ " 2823 31 มี.ค.65

21 -  วัสดุบริโภค 7,200.00               7,200.00              "  นายอาทิตย  ธนกิจสวัสดิ์  นายอาทิตย  ธนกิจสวสัดิ์ " 2821 31 มี.ค.65

22 -  คาใชสอย 4,528.50               4,528.50              "  หจก.นอรทเทิรน โอ.เอ.มารเก็ตติ้ง หจก.นอรทเทิรน โอ.เอ.มารเก็ตติ้ง " 2295 28 ก.พ.65

23 -  คาใชสอย 4,767.30               4,767.30              "  หจก.นอรทเทิรน โอ.เอ.มารเก็ตติ้ง หจก.นอรทเทิรน โอ.เอ.มารเก็ตติ้ง " 2828 31 มี.ค.65

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม  2565

(ชื่อหนวยงาน).....โรงพยาบาลแมสะเรียง....

วันที่ .......6..... เดือน .........มิถุนายน........... พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซ้ือหรือ
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24 -  คาใชสอย 1,600.00               1,600.00              "  โรงกลึงชางเบิด  โรงกลึงชางเบิด " 3506 6 พ.ค.65

25 -  วัสดุสํานักงาน 200.00                  200.00                 

เฉพาะเจาะจง

 หจก.ไอทีเซ็นเตอร กรุป  หจก.ไอทีเซ็นเตอร กรุป

ไมเกิน กม กําหนด

3499 3 พ.ค.65

26 -  วัสดุคอมพิวเตอร 14,110.00              14,110.00            "  หจก.ไอทีเซ็นเตอร กรุป  หจก.ไอทีเซ็นเตอร กรุป " 3589 17 พ.ค.65

27 -  วัสดุคอมพิวเตอร 1,780.00               1,780.00              "  หจก.ไอทีเซ็นเตอร กรุป  หจก.ไอทีเซ็นเตอร กรุป " 3596 17 พ.ค.65

28 -  วัสดุงานบานงานครวั 780.00                  780.00                 "  หจก.ไอทีเซ็นเตอร กรุป  หจก.ไอทีเซ็นเตอร กรุป " 3597 17 พ.ค.65

29 -  วัสดุสํานักงาน 1,953.00               1,953.00              "  โรงพิมพครูเกรียงชัย  โรงพิมพครเูกรียงชัย " 3598 17 พ.ค.65

30 -  วัสดุยานพาหนะ 1,000.00               1,000.00              "  โกเฮงมอเตอรไซค  โกเฮงมอเตอรไซค " 3599 17 พ.ค.65

31 -  วัสดุเครื่องแตงกาย 13,440.00              13,440.00            "  รานกิตติกร  รานกิตติกร " 3268 29 เม.ย.65

32 วสัดุบริโภค 1,500.00               1,500.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 425 1 พค. 65

33 วสัดุบริโภค 2,952.00               2,952.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 426 1 พค 65

34 วสัดุบริโภค 1,200.00               1,200.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 427 2 พค. 65

35 วสัดุบริโภค 3,190.00               3,190.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 428 2 พค 65

36 วสัดุบริโภค 1,800.00               1,800.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 429 3 พค. 65

37 วสัดุบริโภค 3,022.00               3,022.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 430 3 พค 65

38 วสัดุบริโภค 900.00                  900.00                 " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 431 4 พค. 65

39 วสัดุบริโภค 2,687.00               2,687.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 432 4 พค 65

40 วสัดุบริโภค 1,250.00               1,250.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 433 5 พค. 65

41 วสัดุบริโภค 3,025.00               3,025.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 434 5 พค 65

42 วสัดุบริโภค 1,620.00               1,620.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 435 6 พค. 65

43 วสัดุบริโภค 3,011.00               3,011.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 436 6 พค 65

44 วสัดุบริโภค 1,350.00               1,350.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 437 7 พค. 65

45 วสัดุบริโภค 2,325.00               2,325.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 438 7 พค 65

46 วสัดุบริโภค 1,575.00               1,575.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 439 8 พค. 65



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ เลขโครงการ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จัดซ้ือ  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

 หรือจัดจาง (บาท)  (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม  2565

(ชื่อหนวยงาน).....โรงพยาบาลแมสะเรียง....

วันที่ .......6..... เดือน .........มิถุนายน........... พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซ้ือหรือ

47 วสัดุบริโภค 2,387.00               2,387.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 440 8 พค 65

48 วสัดุบริโภค 2,230.00               2,230.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 441 9 พค. 65

49

วสัดุบริโภค
2,492.00               2,492.00              

เฉพาะเจาะจง นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว ไมเกิน กม กําหนด
442 9 พค 65

50 วสัดุบริโภค 1,470.00               1,470.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 443 10 พค. 65

51 วสัดุบริโภค 2,169.00               2,169.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 444 10 พค 65

52 วสัดุบริโภค 1,200.00               1,200.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 445 11 พค. 65

53 วสัดุบริโภค 2,824.00               2,824.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 446 11 พค 65

54 วสัดุบริโภค 1,480.00               1,480.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 447 12 พค. 65

55 วสัดุบริโภค 3,962.00               3,962.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 448 12 พค 65

56 วสัดุบริโภค 1,250.00               1,250.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 449 13 พค. 65

57 วสัดุบริโภค 3,020.00               3,020.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 450 13 พค 65

58 วสัดุบริโภค 1,925.00               1,925.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 451 14 พค. 65

59 วสัดุบริโภค 3,217.00               3,217.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 452 14 พค 65

60 วสัดุบริโภค 1,200.00               1,200.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 453 15 พค. 65

61 วสัดุบริโภค 3,859.00               3,859.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 454 15 พค 65

62 วสัดุบริโภค 1,650.00               1,650.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 455 16 พค. 65

63 วสัดุบริโภค 3,161.00               3,161.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 456 16 พค 65

64 วสัดุบริโภค 975.00                  975.00                 " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 457 17 พค. 65

65 วสัดุบริโภค 2,498.00               2,498.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 458 17 พค 65

66 วสัดุบริโภค 1,650.00               1,650.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 459 18 พค. 65

67 วสัดุบริโภค 2,037.00               2,037.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 460 18 พค 65

68 วสัดุบริโภค 1,650.00               1,650.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 461 19 พค. 65

69 วสัดุบริโภค 2,996.00               2,996.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 462 19 พค 65
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70 วสัดุบริโภค 1,575.00               1,575.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 463 20 พค. 65

71 วสัดุบริโภค 2,829.00               2,829.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 464 20 พค 65

72 วสัดุบริโภค 1,545.00               1,545.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 465 21 พค. 65

73

วสัดุบริโภค
5,011.00               5,011.00              

เฉพาะเจาะจง นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว ไมเกิน กม กําหนด
466 21 พค 65

74 วสัดุบริโภค 1,650.00               1,650.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 467 22 พค. 65

75 วสัดุบริโภค 3,198.00               3,198.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 468 22 พค 65

76 วสัดุบริโภค 1,575.00               1,575.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 469 23 พค. 65

77 วสัดุบริโภค 3,689.00               3,689.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 470 23 พค 65

78 วสัดุบริโภค 1,275.00               1,275.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 471 24 พค. 65

79 วสัดุบริโภค 3,160.00               3,160.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 472 24 พค 65

80 วสัดุบริโภค 1,875.00               1,875.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 473 25 พค. 65

81 วสัดุบริโภค 3,115.00               3,115.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 474 25 พค 65

82 วสัดุบริโภค 1,650.00               1,650.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 475 26 พค. 65

83 วสัดุบริโภค 3,845.00               3,845.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 476 26 พค 65

84 วสัดุบริโภค 1,170.00               1,170.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 477 27 พค. 65

85 วสัดุบริโภค 4,560.00               4,560.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 478 27 พค 65

86 วสัดุบริโภค 1,175.00               1,175.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 479 28 พค. 65

87 วสัดุบริโภค 3,830.00               3,830.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 480 28 พค 65

88 วสัดุบริโภค 1,555.00               1,555.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 481 29 พค. 65

89 วสัดุบริโภค 3,221.00               3,221.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 482 29 พค 65

90 วสัดุบริโภค 1,800.00               1,800.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 483 30 พค. 65

91 วสัดุบริโภค 2,510.00               2,510.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 484 30 พค 65

92 วสัดุบริโภค 1,500.00               1,500.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 485 31 พค. 65



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ เลขโครงการ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จัดซ้ือ  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

 หรือจัดจาง (บาท)  (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม  2565

(ชื่อหนวยงาน).....โรงพยาบาลแมสะเรียง....

วันที่ .......6..... เดือน .........มิถุนายน........... พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซ้ือหรือ

93 วสัดุบริโภค 2,792.00               2,792.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 486 31 พค 65

94 65057243756 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย 280,000.00            280,000.00           " บริษัท เอ็มพีเมดกรุป จํากัด บรษิัท เอ็มพีเมดกรุป จํากัด " 3500 3 พค 65

95 65057258574 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย
21,810.00              21,810.00            

" บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย)

 จํากัด

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) 

จํากัด

"
3512 10 พค 65

96 65057258832 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย
194,060.00            194,060.00           

เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

"
3514 10 พค 65

97 65057259069 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย
216,000.00            216,000.00           

" บริษัท ทรีนีตี้ ไดแอกโนสติก 

จํากัด

บริษัท ทรีนีตี้ ไดแอกโนสติก จํากัด "
3516 10 พค 65

98 65057259388 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย 46,600.00              46,600.00            " หจก.ซายแอนดเมด หจก.ซายแอนดเมด " 3518 10 พค 65

99 65057260818 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย 14,000.00              14,000.00            " บริษัท อารเอ็กซ จํากัด บรษิัท อารเอ็กซ จํากัด " 3520 10 พค 65

100 65057261231 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย 49,380.00              49,380.00            " บริษัท เมดิทอป จํากัด บริษัท เมดิทอป จํากัด " 3522 10 พค 65

101 65057261545 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย 96,000.00              96,000.00            " หจก.อิสทรูเมนท แล็ป หจก.อิสทรูเมนท แล็ป " 3524 10 พค 65

102 65057261992 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย 118,200.00            118,200.00           " บริษัท เอ็ม พี เมดกรุป จํากัด บริษัท เอ็ม พี เมดกรุป จํากัด " 3526 10 พค 65

103 65057262524 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย
36,000.00              36,000.00            

" บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเมดิคอล

ซายน จํากัด

บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเมดิคอล

ซายน จํากัด

"
3528 10 พค 65

104 65057262954 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย
17,700.00              17,700.00            

" บริษัท แล็บมาสเตอร แอดวานซ

 จํากัด

บริษัท แล็บมาสเตอร แอดวานซ 

จํากัด

"
3530 10 พค 65

105 65057255124 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย
74,880.00              74,880.00            

" บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จํากัด บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จํากัด "
3535 17 พค 65

106 วสัดุทันตกรรม
3,200.00               3,200.00              

" บริษัท แอคคอรด คอรปอเรชั่น

 จํากัด

บริษัท แอคคอรด คอรปอเรชั่น 

จํากัด

"
3673 26 พค 65

107 วสัดุทันตกรรม
1,430.00               1,430.00              

" บริษัท แอคคอรด คอรปอเรชั่น

 จํากัด

บริษัท แอคคอรด คอรปอเรชั่น 

จํากัด

"
3674 26 พค 65
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108 วสัดุทันตกรรม
2,054.40               2,054.40              

" บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

 จํากัด

"
3675 26 พค 65

109 วสัดุทันตกรรม 14,280.00              14,280.00            " บริษัท เด็นท-เมท จํากัด บริษัท เด็นท-เมท จํากัด " 3676 26 พค 65

110 วสัดุทันตกรรม
4,800.00               4,800.00              

" บริษัท ไจโก อินเตอรเทรด จํากัด บริษัท ไจโก อินเตอรเทรด จํากัด "
3492 2 พค 65

111 65057402172 วสัดุทันตกรรม
6,000.00               6,000.00              

เฉพาะเจาะจง บริษัท แฮนชิน คอรปอเรชั่น 

จํากัด

บริษัท แฮนชิน คอรปอเรชั่น จํากัด ไมเกิน กม กําหนด
3486 2 พค 65

112 65057401495 วสัดุทันตกรรม
9,311.10               9,311.10              

" บริษัท ดารฟ (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ดารฟ (ประเทศไทย) จํากัด "
3488 2 พค 65

113 65057402607 วสัดุทันตกรรม 10,700.00              10,700.00            " บริษัท สกายเดนท จํากัด บริษัท สกายเดนท จํากัด " 3490 2 พค 65


