
แบบ สขร. 1

ลําดับท่ี เลขโครงการ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จัดซ้ือ  ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

 หรือจัดจาง (บาท)  (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1

วัสดุบริโภค
1,300.00               1,300.00              

เฉพาะเจาะจง นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย ไมเกิน กม กําหนด
63 1 พย 64

2 วัสดุบริโภค 3,193.00               3,193.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 64 1 พย 64

3 วัสดุบริโภค 1,390.00               1,390.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 65 2 พย 64

4 วัสดุบริโภค 1,853.00               1,853.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 66 2 พย 64

5 วัสดุบริโภค 1,665.00               1,665.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 67 3 พย 64

6 วัสดุบริโภค 2,375.00               2,375.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 68 3 พย 64

7 วัสดุบริโภค 1,430.00               1,430.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 69 4 พย 64

8 วัสดุบริโภค 3,018.00               3,018.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 70 4 พย 64

9 วัสดุบริโภค 1,655.00               1,655.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 71 5 พย 64

10 วัสดุบริโภค 2,980.00               2,980.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 72 5 พย 64

11 วัสดุบริโภค 1,170.00               1,170.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 73 5 พย 64

12 วัสดุบริโภค 2,176.00               2,176.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 74 5 พย 64

13 วัสดุบริโภค 1,755.00               1,755.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 75 5 พย 64

14 วัสดุบริโภค 1,988.00               1,988.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 76 5 พย 64

15 วัสดุบริโภค 1,300.00               1,300.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 77 8 พย 64

16 วัสดุบริโภค 2,508.00               2,508.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 78 8 พย 64

17 วัสดุบริโภค 1,170.00               1,170.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 79 9 พย 64

18 วัสดุบริโภค 2,633.00               2,633.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 80 9 พย 64

19 วัสดุบริโภค 1,920.00               1,920.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 81 10 พย 64

20 วัสดุบริโภค 3,154.00               3,154.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 82 10 พย 64

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2564

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

วันที่ ......7........ เดือน ..........ธันวาคม........... พ.ศ. 2564

เลขที่และวันท่ีของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง



แบบ สขร. 1

ลําดับท่ี เลขโครงการ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จัดซ้ือ  ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

 หรือจัดจาง (บาท)  (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2564

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

วันที่ ......7........ เดือน ..........ธันวาคม........... พ.ศ. 2564

เลขที่และวันท่ีของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

21 วัสดุบริโภค 1,105.00               1,105.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 83 11 พย 64

22 วัสดุบริโภค 3,081.00               3,081.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 84 11 พย 64

23 วัสดุบริโภค 1,395.00               1,395.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 85 12 พย 64

24 วัสดุบริโภค 2,440.00               2,440.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 86 12 พย 64

25

วัสดุบริโภค
1,655.00               1,655.00              

เฉพาะเจาะจง นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย ไมเกิน กม กําหนด
87 12 พย 64

26 วัสดุบริโภค 2,662.00               2,662.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 88 12 พย 64

27 วัสดุบริโภค 1,205.00               1,205.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 89 12 พย 64

28 วัสดุบริโภค 3,121.00               3,121.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 90 12 พย 64

29 วัสดุบริโภค 1,040.00               1,040.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 91 15 พย 64

30 วัสดุบริโภค 3,692.00               3,692.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 92 15 พย 64

31 วัสดุบริโภค 1,530.00               1,530.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 93 16 พย 64

32 วัสดุบริโภค 2,341.00               2,341.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 94 16 พย 64

33 วัสดุบริโภค 910.00                  910.00                 " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 95 17 พย 64

34 วัสดุบริโภค 2,839.00               2,839.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 96 17 พย 64

35 วัสดุบริโภค 1,270.00               1,270.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 97 18 พย 64

36 วัสดุบริโภค 2,955.00               2,955.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 98 18 พย 64

37 วัสดุบริโภค 1,335.00               1,335.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 99 19 พย 64

38 วัสดุบริโภค 2,094.00               2,094.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 100 19 พย 64

39 วัสดุบริโภค 1,040.00               1,040.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 101 19 พย 64

40 วัสดุบริโภค 3,272.00               3,272.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 102 19 พย 64



แบบ สขร. 1

ลําดับท่ี เลขโครงการ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จัดซ้ือ  ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

 หรือจัดจาง (บาท)  (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2564

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

วันที่ ......7........ เดือน ..........ธันวาคม........... พ.ศ. 2564

เลขที่และวันท่ีของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

41 วัสดุบริโภค 1,300.00               1,300.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 103 19 พย 64

42 วัสดุบริโภค 2,766.00               2,766.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 104 19 พย 64

43 วัสดุบริโภค 2,215.00               2,215.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 105 22 พย 64

44 วัสดุบริโภค 1,980.00               1,980.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 106 22 พย 64

45 วัสดุบริโภค 1,530.00               1,530.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 107 23 พย 64

46 วัสดุบริโภค 2,256.00               2,256.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 108 23 พย 64

47 วัสดุบริโภค 1,235.00               1,235.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 109 24 พย 64

48 วัสดุบริโภค 2,866.00               2,866.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 110 24 พย 64

49

วัสดุบริโภค
1,210.00               1,210.00              

เฉพาะเจาะจง นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย ไมเกิน กม กําหนด
111 25 พย 64

50 วัสดุบริโภค 3,273.00               3,273.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 112 25 พย 64

51 วัสดุบริโภค 1,135.00               1,135.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 113 26 พย 64

52 วัสดุบริโภค 2,600.00               2,600.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 114 26 พย 64

53 วัสดุบริโภค 880.00                  880.00                 " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 115 26 พย 64

54 วัสดุบริโภค 3,132.00               3,132.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 116 26 พย 64

55 วัสดุบริโภค 1,595.00               1,595.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 117 26 พย 64

56 วัสดุบริโภค 2,741.00               2,741.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 118 26 พย 64

57 วัสดุบริโภค 910.00                  910.00                 " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 119 29 พย 64

58 วัสดุบริโภค 2,629.00               2,629.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 120 29 พย 64

59 วัสดุบริโภค 1,170.00               1,170.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 121 30 พย 64

60 วัสดุบริโภค 2,844.00               2,844.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 122 30 พย 64



แบบ สขร. 1

ลําดับท่ี เลขโครงการ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จัดซ้ือ  ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

 หรือจัดจาง (บาท)  (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2564

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

วันที่ ......7........ เดือน ..........ธันวาคม........... พ.ศ. 2564

เลขที่และวันท่ีของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

61 64117125318 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 320,000.00            320,000.00           " บริษัท ทรีนีตี้ ไดแอกโนสติก จํากัดบริษัท ทรีนีตี้ ไดแอกโนสติก จํากัด " 843 4 พย 64

62 64117126510 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 190,000.00            190,000.00           " บริษัท เอ็มพีเมดกรุป จํากัด บริษัท เอ็มพีเมดกรุป จํากัด " 860 4 พย 64

63 64117126849 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 140,000.00            140,000.00           " บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด " 862 4 พย 64

64 64117127005

วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย
16,960.00              16,960.00            

" บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) 

จํากัด

"
864 4 พย 64

65 6411712775 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 108,605.00            108,605.00           " บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัดบริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด " 866 4 พย 64

66 64117128174 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 80,000.00              80,000.00            " หจก. อินสทรูเมนท แล็ป หจก. อินสทรูเมนท แล็ป " 868 4 พย 64

67 64117128299

วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย
111,000.00            111,000.00           

" บริษัท ทรีนีตี้ ไดแอกโนสติก 

จํากัด

บริษัท ทรีนีตี้ ไดแอกโนสติก จํากัด "
870 4 พย 64

68 64117128511 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 286,000.00            286,000.00           " บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัดบริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด " 872 4 พย 64

69 64117128599

วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย
67,200.00              67,200.00            

" บริษัท เอิรธ ซายน ไดแอกโน

สติก จํากัด

บริษัท เอิรธ ซายน ไดแอกโนสติก

 จํากัด

"
874 4 พย 64

70 64117128648

วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย
15,500.00              15,500.00            

เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

ไมเกิน กม กําหนด
876 4 พย 64

71 64117128785 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 54,000.00              54,000.00            " หจก. คลีนซายส หจก. คลีนซายส " 878 4 พย 64

72 64117133722

วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย
44,928.00              44,928.00            

" บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จํากัด บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จํากัด "
880 4 พย 64

73 64117134504 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 57,520.00              57,520.00            " หจก. ซายแอนดเมด หจก. ซายแอนดเมด " 882 4 พย 64

74 64117134693 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 55,250.00              55,250.00            " บริษัท เอ็มพีเมดกรุป จํากัด บริษัท เอ็มพีเมดกรุป จํากัด " 884 4 พย 64

75 64117135511

วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย
36,000.00              36,000.00            

" บริษัท โปรเฟสช่ันแนลเมดิคอล

ซายน จํากัด

บริษัท โปรเฟสช่ันแนลเมดิคอล

ซายน จํากัด

"
886 4 พย 64



แบบ สขร. 1

ลําดับท่ี เลขโครงการ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จัดซ้ือ  ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

 หรือจัดจาง (บาท)  (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2564

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

วันที่ ......7........ เดือน ..........ธันวาคม........... พ.ศ. 2564

เลขที่และวันท่ีของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

76 64117136448

วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย
15,300.00              15,300.00            

" บริษัท แล็บมาสเตอร แอดวานซ

 จํากัด

บริษัท แล็บมาสเตอร แอดวานซ 

จํากัด

"
888 4 พย 64

77 64117309759

วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย
185,000.00            185,000.00           

" บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

"
945 15 พย 64

78 64117333892

วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย
185,000.00            185,000.00           

" บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

"
966 17 พย 64

79 64117495034

วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย
56,000.00              56,000.00            

" บริษัท พี ไดแอกโนสติกส จํากัด บริษัท พี ไดแอกโนสติกส จํากัด "
996 22 พย 64

80 วัสดุบริโภค 3,150.00               3,150.00              " นางศิวิไลย  สมบูรณ นางศิวิไลย  สมบูรณ " 890 5 พย 64

81

วัสดุทันตกรรม
1,760.00               1,760.00              

" บริษัท ดีวา เมดิคอล ซัพพลาย 

จํากัด

บริษัท ดีวา เมดิคอล ซัพพลาย 

จํากัด

"
941 12 พย 64

82

คาบริการ
127,395.00            127,395.00           

" บริษัท กรุงเทพอารไอเอ แล็บ 

จํากัด

บริษัท กรุงเทพอารไอเอ แล็บ 

จํากัด

"
943 12 พย 64

83 ว.ไฟฟา 580.00                  580.00                 " หจก.เค.ซี.ซี แมสะเรียง หจก.เค.ซี.ซี แมสะเรียง " 4397 30 กย 64

84 ว.ไฟฟา 4,960.00               4,960.00              " ประกาศอิเล็คโทรนิกส ประกาศอิเล็คโทรนิกส " 902 5 พย 64

85 ว.กอสราง 4,147.50               4,147.50              " รานอวงเซงฮวด รานอวงเซงฮวด " 4388 30 กย 64

86 ค.งานบานฯ 1,950.00               1,950.00              

เฉพาะเจาะจง

ราน ช.การไฟฟา ราน ช.การไฟฟา

ไมเกิน กม กําหนด

427 28 ตค 64

87 ค.สํานักงาน 1,350.00               1,350.00              " ราน ช.การไฟฟา ราน ช.การไฟฟา " 418 28 ตค 64

88 ค.สํานักงาน 2,850.00               2,850.00              " รานอาลัมเฟอรนิช รานอาลัมเฟอรนิช " 845 4 พย 64

89 ว.งานบาน 1,050.00               1,050.00              " รานอาลัมเฟอรนิช รานอาลัมเฟอรนิช " 846 4 พย 64



แบบ สขร. 1

ลําดับท่ี เลขโครงการ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จัดซ้ือ  ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

 หรือจัดจาง (บาท)  (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2564

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

วันที่ ......7........ เดือน ..........ธันวาคม........... พ.ศ. 2564

เลขที่และวันท่ีของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

90 ว.ไฟฟา                   380.00 380.00                 " แมสะเรียงจักรกลการเกษตร แมสะเรียงจักรกลการเกษตร " 4397 30 กย 64

91 ว.ไฟฟา                   120.00 120.00                 " หจก.ไอทีเซ็นเตอร หจก.ไอทีเซ็นเตอร " 669 4 พย 64

92 ว.ไฟฟา                   338.00 338.00                 " หจก.ไอทีเซ็นเตอร หจก.ไอทีเซ็นเตอร " 901 5 พย 64

93 คาใชสอย                   350.00 350.00                 " แมสะเรียงการพิมพ แมสะเรียงการพิมพ " 352 14 ตค 64

94 ว.ไฟฟา                   100.00 100.00                 " จักรพงษอิเลคโทรนิคส จักรพงษอิเลคโทรนิคส " 4386 30 กย 64

95 ค.คอมพิวเตอร               11,800.00 11,800.00            " หจก.ไอทีเซ็นเตอร หจก.ไอทีเซ็นเตอร " 986 5 พย 64

96 คาใชสอย               60,000.00 60,000.00            " บ.เมดิทอป จํากัด บ.เมดิทอป จํากัด " 2738 25 มิย 64

97 ค.งานบานฯ               18,000.00 18,000.00            " ราน ช.การไฟฟา ราน ช.การไฟฟา " 891 5 พย 64

98 คาใชสอย               35,000.00 35,000.00            " หจก.อินสทรูเมนท หจก.อินสทรูเมนท " 418 27 ตค 64

99 คาใชสอย             173,000.00 173,000.00           " นายสมชาย เขียวไสว นายสมชาย เขียวไสว " 4028 3  กย 64

100 ค.งานบานฯ               48,000.00 48,000.00            " หจก.สหเฟอรนิเจอร จํากัด หจก.สหเฟอรนิเจอร จํากัด " 4046 7 กย 64

101 ว.ไฟฟา               14,580.00 14,580.00            " ราน ช.การไฟฟา ราน ช.การไฟฟา " 4398 30 กย 64

102 คาใชสอย               24,570.00 24,570.00            " หจก.เค.ซี.ซี แมสะเรียง หจก.เค.ซี.ซี แมสะเรียง " 4395 30 กย 64

103 64127062313  วัสดุสํานักงาน (น้ําดื่ม) 12,562.25              12,562.25            "  น้ําดื่มแฮปป  น้ําดื่มแฮปป " 4389 30 ก.ย. 64

104 -  วัสดุสํานักงาน 2,850.00               2,850.00              "  หจก.นอรทเทิรนเมด ซัพพลาย  หจก.นอรทเทิรนเมด ซัพพลาย " 602 29 ต.ค.64

105 64127057087  วัสดุสํานักงาน (น้ําดื่ม) 16,175.00              16,175.00            "  โรงนํ้าแข็งมิตรภาพ  โรงนํ้าแข็งมิตรภาพ " 4386 30 ก.ย. 64

106 64127067465  วัสดุบริโภค 7,200.00               7,200.00              "  นายอาทิตย  ธนกิจสวัสดิ์  นายอาทิตย  ธนกิจสวัสดิ์ " 4402 30 ก.ย. 64

107 -  วัสดุสํานักงาน 3,000.00               3,000.00              "  อุลลา มีเดีย อาตส  อุลลา มีเดีย อาตส " 990 19 พ.ย.64

108 -  วัสดุสํานักงาน 1,581.00               1,581.00              "  รานสายัณหพาณิชย  รานสายัณหพาณิชย " 481 29 ต.ค.64

109 -  วัสดุงานบานงานครัว 3,630.00               3,630.00              "  กริชบริการ  กริชบริการ " 4406 30 ก.ย. 64



แบบ สขร. 1

ลําดับท่ี เลขโครงการ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จัดซ้ือ  ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

 หรือจัดจาง (บาท)  (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2564

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

วันที่ ......7........ เดือน ..........ธันวาคม........... พ.ศ. 2564

เลขที่และวันท่ีของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

110 64127068489  วัสดุสํานักงาน (น้ําดื่ม) 9,269.25               9,269.25              

เฉพาะเจาะจง

 น้ําดื่มแฮปป  น้ําดื่มแฮปป

ไมเกิน กม กําหนด

571 29 ต.ค.64

111 -  คาใชสอย 4,500.00               4,500.00              "  นางทามัน  รักถิ่นฐาน  นางทามัน  รักถิ่นฐาน " 411 25 ต.ค.64

112 -  คาสาธารณูปโภค 4,815.00               4,815.00              "  บ.ไอ ซิสเต็ม จก.  บ.ไอ ซิสเต็ม จก. " 4407 30 ก.ย. 64

113 -  วัสดุบริโภค 10,800.00              10,800.00            "  นายอาทิตย  ธนกิจสวัสดิ์  นายอาทิตย  ธนกิจสวัสดิ์ " 1003 24 พ.ย.64

114 -  วัสดุงานบานงานครัว 6,050.00               6,050.00              "  กริชบริการ  กริชบริการ " 569 29 ต.ค.64

115 -  วัสดุคอมพิวเตอร 11,600.00              11,600.00            "  หจก.ไอทีเซ็นเตอร กรุป  หจก.ไอทีเซ็นเตอร กรุป " 898 5 พ.ย.64

116 -  วัสดุงานบานงานครัว 1,170.00               1,170.00              "  หจก.ไอทีเซ็นเตอร กรุป  หจก.ไอทีเซ็นเตอร กรุป " 900 5 พ.ย.64

117 -  คาใชสอย 5,429.40               5,429.40              "  หจก.นอรทเทิรน โอ.เอ.มารเก็ตติ้ง หจก.นอรทเทิรน โอ.เอ.มารเก็ตติ้ง " 4404 30 ก.ย. 64

118 -  วัสดุงานบานงานครัว 5,351.00               5,351.00              "  นมสดภูพิงคแมสะเรียง  นมสดภูพิงคแมสะเรียง " 848 4 พ.ย.64

119 -  วัสดุงานบานงานครัว 300.00                  300.00                 "  โลตัสกรุป 888  โลตัสกรุป 888 " 4415 30 ก.ย. 64

120 -  วัสดุบริโภค 2,080.00               2,080.00              "  นมสดภูพิงคแมสะเรียง  นมสดภูพิงคแมสะเรียง " 959 17 พ.ย.64

121 -  วัสดุสํานักงาน 11,556.00              11,556.00            "  หจก.นอรทเทิรน โอ.เอ.มารเก็ตติ้ง หจก.นอรทเทิรน โอ.เอ.มารเก็ตติ้ง " 964 17 พ.ย.64

122 -  วัสดุงานบานงานครัว 46,195.00              46,195.00            "  นมสดภูพิงคแมสะเรียง  นมสดภูพิงคแมสะเรียง " 957 17 พ.ย.64

123 64117250237 วัสดุงานบานงานครัว 100,740.00            100,740.00           " ลักคคลีนนิ่ง ลักคคลีนนิ่ง " 431/64 29/10/2564

124 วัสดุงานบานงานครัว 2,200.00               2,200.00              " ไอดีเมด ไอดีเมด " 447/64 29/10/2564

125 654117286031 วัสดุงานบานงานครัว 7,098.00               7,098.00              " kccp 2011 kccp 2011 " 200/64 01/10/2564

126 64117257726 วัสดุสํานักงาน 19,000.00              19,000.00            " ไอเอสดี ไอเอสดี " 439/64 29/10/2564

127 64117230107 วัสดุสํานักงาน 35,315.00              35,315.00            " พวงเพชรการคา พวงเพชรการคา " 437/64 29/10/2564

128 64117240637 วัสดุงานบานงานครัว 11,117.00              11,117.00            " เพ่ิมทรัพย เพ่ิมทรัพย " 435/64 29/10/2564

129 64117236897 วัสดุบริโภค 13,720.00              13,720.00            " เพ่ิมทรัพย เพ่ิมทรัพย " 445/64 29/10/2564



แบบ สขร. 1

ลําดับท่ี เลขโครงการ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จัดซ้ือ  ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

 หรือจัดจาง (บาท)  (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2564

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

วันที่ ......7........ เดือน ..........ธันวาคม........... พ.ศ. 2564

เลขที่และวันท่ีของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

130 64117255258 วัสดุคอมพิวเตอร 28,300.00              28,300.00            " เอฟทูเค เอฟทูเค " 448/64 29/10/2564

131 64117297598 วัสดุเครื่องแตงกาย 92,000.00              92,000.00            " เอ็มเอสจี เอ็มเอสจี " 4410/64 30/09/2564

132 64117283386 วัสดุสํานักงาน 23,200.00              23,200.00            " สายัณห พาณิชย สายัณห พาณิชย " 443/64 29/10/2564

133 64117120357 วัสดุการแพทย               18,750.00             18,750.00 " หจก.เจริญทรัพยไพศาล หจก.เจริญทรัพยไพศาล " 667 1 พ.ย 64

134

64117109527

วัสดุการแพทย

              20,800.00             20,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วีอสร ซัพพอรต หจก.วีอสร ซัพพอรต ไมเกิน กม กําหนด

656 1 พ.ย 64

135 64117094309 วัสดุการแพทย               33,686.00             33,686.00 " หจก.อินสทรูเมนท แล็ป หจก.อินสทรูเมนท แล็ป " 652 1 พ.ย 64

136 64117116045 วัสดุการแพทย               32,500.00             32,500.00 " บ.เอที พี อินเตอรเมดิคอล บ.เอที พี อินเตอรเมดิคอล " 665 1 พ.ย 64

137 64117084624 วัสดุการแพทย                8,950.00               8,950.00 " บ.ทีเคเอ็น ซัพพลาย บ.ทีเคเอ็น ซัพพลาย " 647 1 พ.ย 64

138 64117091817 วัสดุการแพทย                9,890.00               9,890.00 " บ.ทีเคเอ็น ซัพพลาย บ.ทีเคเอ็น ซัพพลาย " 673 1 พ.ย 64

139 วัสดุการแพทย             127,910.00            127,910.00 " หจก.อินสทรูเมนท แล็ป หจก.อินสทรูเมนท แล็ป " 654 1 พ.ย 64

140 วัสดุการแพทย                4,000.00               4,000.00 " ซี เอ็น ที เทรดดิ้ง ซี เอ็น ที เทรดดิ้ง " 649 1 พ.ย 64

141 วัสดุการแพทย                3,000.00               3,000.00 " หจก.อินสทรูเมนท แล็ป หจก.อินสทรูเมนท แล็ป " 357 14 ต.ค 64

142 วัสดุการแพทย                3,780.00               3,780.00 " บ.เมส เทรดิ้ง จํากัด บ.เมส เทรดิ้ง จํากัด " 660 1 พ.ย 64

143 วัสดุการแพทย                1,969.00               1,969.00 " หจก.อินสทรูเมนท แล็ป หจก.อินสทรูเมนท แล็ป " 353 14 ต.ค 64

144 วัสดุการแพทย                1,000.00               1,000.00 " บ.โพสเฮลท แคร บ.โพสเฮลท แคร " 354 14 ต.ค 64

145 64117179499 วัสดุการแพทย               12,600.00             12,600.00 " หจก.เต อ็น เอส หจก.เต อ็น เอส " 676 1 พ.ย 64

146 64117093386 วัสดุการแพทย               40,060.00             40,060.00 " หจก.อินสทรูเมนท แล็ป หจก.อินสทรูเมนท แล็ป " 650 1 พ.ย 64

147 64117117363 วัสดุการแพทย                7,500.00               7,500.00 " บ.โพสเฮลท แคร บ.โพสเฮลท แคร " 633 1 พ.ย 64

148 64117124701 วัสดุการแพทย               31,800.00             31,800.00 " กิตติชัย เมดิคอล กิตติชัย เมดิคอล " 656 1 พ.ย 64

149 วัสดุการแพทย                3,000.00               3,000.00 " หจก.อินสทรูเมนท แล็ป หจก.อินสทรูเมนท แล็ป " 292 1 ต.ค 64



แบบ สขร. 1

ลําดับท่ี เลขโครงการ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จัดซ้ือ  ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

 หรือจัดจาง (บาท)  (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2564

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

วันที่ ......7........ เดือน ..........ธันวาคม........... พ.ศ. 2564

เลขที่และวันท่ีของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

150 64117114274 วัสดุการแพทย                5,700.00               5,700.00 " บ.ไทยกอส จํากัด บ.ไทยกอส จํากัด " 355 14 ต.ค 64

151 64117195049 วัสดุการแพทย                9,000.00               9,000.00 " บ.เค พีเค เมดิคอล บ.เค พีเค เมดิคอล " 906 4 พ.ย 64

152 64107078698 วัสดุการแพทย               21,540.00             21,540.00 " บ.ไทยกอส จํากัด บ.ไทยกอส จํากัด " 290 1 ต.ค 64

153 วัสดุการแพทย                1,000.00               1,000.00 " หจก.อินสทรูเมนท แล็ป หจก.อินสทรูเมนท แล็ป " 940 12 พ.ย 64

154 64117320816 วัสดุการแพทย               21,170.00             21,170.00 " บ.ลานนาแกส บ.ลานนาแกส " 4408 30 ก.ย 64

155 64117193299 วัสดุการแพทย                5,980.00               5,980.00 " หจก.อินสทรูเมนท แล็ป หจก.อินสทรูเมนท แล็ป " 908 8 พ.ย 64

156 วัสดุการแพทย                2,210.00               2,210.00 " หจก.อินสทรูเมนท แล็ป หจก.อินสทรูเมนท แล็ป " 493 8 พ.ย 64

157 64117112496 วัสดุการแพทย               61,569.50             61,569.50 " บ.โกรธ ซัพพลาย บ.โกรธ ซัพพลาย " 661 2 พ.ย 64

158 วัสดุการแพทย

               2,000.00               2,000.00 เฉพาะเจาะจง กิตติชัย เมดิคอล กิตติชัย เมดิคอล ไมเกิน กม กําหนด 978

18 พ.ย 64

159 64117128092 เวชภัณฑมิใชยา             155,000.00            155,000.00 " กิตติชัย เมดิคอล กิตติชัย เมดิคอล " 644 1 พ.ย 64

160 64117098002 เวชภัณฑมิใชยา               20,870.00             20,870.00 " หจก.อินสทรูเมนท แล็ป หจก.อินสทรูเมนท แล็ป " 641 1 พ.ย 64

161 64117126944 เวชภัณฑมิใชยา                6,200.00               6,200.00 " กิตติชัย เมดิคอล กิตติชัย เมดิคอล " 671 1 พ.ย 64

162 64117435148 เวชภัณฑมิใชยา                6,500.00               6,500.00 " หจก.โฮมฟอรเฮลท หจก.โฮมฟอรเฮลท " 980 18 พ.ย 64


