
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ เลขโครงการ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จัดซ้ือ  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

 หรือจัดจาง (บาท)  (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 65047273509

วสัดุบริโภค 21,410.00              21,410.00            เฉพาะเจาะจง เพิ่มทรพัย เพิ่มทรัพย ไมเกิน กม กําหนด 2767

25/03/2565

2 65047212572 วสัดุงานบาน 58,460.00              58,460.00            " ลักคคลีนนิ่ง ลักคคลีนนิ่ง " 2759 25/03/2565

3 วสัดุงานบาน 2,340.00               2,340.00              " อูชางทู อูชางทู "

4 วสัดุงานบาน 17,222.00              17,222.00            " เพ่ิมทรัพย เพิ่มทรัพย "

5 65047257459 วสัดุสํานักงาน 5,500.00               5,500.00              " เอทีพี เอทีพี " 2681 23/03/2565

6 วสัดุสํานักงาน 59,500.00              59,500.00            " ศิริพร ศิริพร "

7 65047245593 วสัดุสํานักงาน 25,000.00              25,000.00            " เกรทเมดิคอล เกรทเมดิคอล " 2736 24/03/2565

8 วสัดุสํานักงาน 29,188.00              29,188.00            " พวงเพชร พวงเพชร "

9 วสัดุสํานักงาน 12,750.00              12,750.00            " แมสะเรยีงการพิมพ แมสะเรยีงการพิมพ "

10 65047224371 วสัดุงานบาน 12,500.00              12,500.00            " วเีอสเอส 89 วเีอสเอส 90 " 2763 25/03/2565

11 65047208440 วสัดุงานบาน 15,000.00              15,000.00            " วเีอสเอส 89 วเีอสเอส 90 " 2757 25/03/2565

12 วสัดุงานบาน 8,760.00               8,760.00              " เคซีซีพี 2011 เคซีซีพี 2012 "

13 65047260337 วสัดุสํานักงาน 16,250.00              16,250.00            " ไอเอสดี ไอเอสดี " 2679 23/03/2565

14 65047256360 วสัดุสํานักงาน 42,000.00              42,000.00            " เชียงใหม เมดิคอล เชียงใหม เมดิคอล " 2734 24/03/2565

15 วสัดุงานบาน 10,200.00              10,200.00            " สายัณห พาณิช สายัณห พาณิช "

16 65057205946  วัสดุบริโภค 7,200.00               7,200.00              "  นายอาทิตย  ธนกิจสวัสดิ์  นายอาทิตย  ธนกิจสวสัดิ์ " 2779 28 มี.ค.65

17 65057206072  วัสดุงานบานงานครวั 43,140.00              43,140.00            "  รานอาลัมเฟอรนิช  รานอาลัมเฟอรนิช " 2177 8 ก.พ.65

18 65057213866  วัสดุคอมพิวเตอร 37,700.00              37,700.00            "  หจก.ไอทีเซ็นเตอร กรุป  หจก.ไอทีเซ็นเตอร กรุป " 2770 25 มี.ค.65

19 -  วัสดุสํานักงาน 450.00                  450.00                 "  ราน ช.การไฟฟา  ราน ช.การไฟฟา " 3238 27 เม.ย.65

20 -  วัสดุงานบานงานครวั 3,630.00               3,630.00              "  ราน ช.การไฟฟา  ราน ช.การไฟฟา " 2798 31 มี.ค.65

21 -  วัสดุสํานักงาน 900.00                  900.00                 "  ราน ช.การไฟฟา  ราน ช.การไฟฟา " 3116 18 เม.ย.65

22 65057213432  วัสดุงานบานงานครวั 15,600.00              15,600.00            "  หจก.อาร เอส โปรดักส  ซัพพลาย หจก.อาร เอส โปรดักส  ซัพพลาย " 3104 8 เม.ย.65

23 65057213945  วัสดุงานบานงานครวั 31,510.00              31,510.00            "  นมสดภูพิงคแมสะเรียง  นมสดภูพิงคแมสะเรียง " 2817 31 มี.ค.65

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน  2565

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

วันที่ .....6...... เดือน .........พฤษภาคม........ พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซ้ือหรือ
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24 -  วัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 55,979.00              55,979.00            "  หจก.เค.ซ.ีซ.ีแมสะเรยีง  หจก.เค.ซ.ีซ.ีแมสะเรยีง " 2805 31 มี.ค.65

25 -  วัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 59,930.00              59,930.00            

เฉพาะเจาะจง

 หจก.เค.ซ.ีซ.ีแมสะเรยีง  หจก.เค.ซ.ีซ.ีแมสะเรยีง

ไมเกิน กม กําหนด

2580 15 มี.ค.65

26 65027372983  วัสดุสํานักงาน 24,075.00              24,075.00            "  บ.แคทิส (ไทยแลนด) จํากัด  บ.แคทิส (ไทยแลนด) จํากัด " 2224 17 ก.พ.65

27 65037339773  วัสดุไฟฟา 23,957.00              23,957.00            "  บ.แอลจี อีเลคทรอนิคส (ปท.) จํากัด บ.แอลจี อีเลคทรอนิคส (ปท.) จํากัด " 2590 16 มี.ค.65

28 65047143198  วัสดุสํานักงาน (น้ําดื่ม) 9,400.25               9,400.25              "  น้ําดื่มแฮปป  น้ําดื่มแฮปป " 2303 28 ก.พ.65

29 - ครุภัณฑคอมพิวเตอร 9,000.00               9,000.00              "  หจก.ไอทีเซ็นเตอร กรุป  หจก.ไอทีเซ็นเตอร กรุป " 2687 24 มี.ค.65

30 -  วัสดุสํานักงาน 960.86                  960.86                 "  หจก.พรไพศาลการไฟฟาเชียงใหม หจก.พรไพศาลการไฟฟาเชียงใหม " 2784 31 มี.ค.65

31 65057206249  คาใชสอย 9,800.00               9,800.00              "  บ.แอรโฟล แคลลิเบรชั่น จก.  บ.แอรโฟล แคลลิเบรชั่น จก. " 2550 10 มี.ค.65

32 65057206152  วัสดุการแพทย 57,000.00              57,000.00            "  บ.แอรโฟล แคลลิเบรชั่น จก.  บ.แอรโฟล แคลลิเบรชั่น จก. " 3044 5 เม.ย.65

33 -  วัสดุงานบานงานครวั 4,350.00               4,350.00              "  รานอาลัมเฟอรนิช  รานอาลัมเฟอรนิช " 2268 28 ก.พ.65

34 -  วัสดุสํานักงาน (น้ําดื่ม) 3,855.00               3,855.00              "  น้ําดื่มมิตรภาพ  น้ําดื่มมิตรภาพ " 1921 31 ม.ค.65

35 -  วัสดุบริโภค 2,321.90               2,321.90              "  บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด " 2774 25 มี.ค.65

36 -  วัสดุบริโภค 2,250.00               2,250.00              "  นมสดภูพิงคแมสะเรียง  นมสดภูพิงคแมสะเรียง " 2816 31 มี.ค.65

37 -  วัสดุงานบานงานครวั 130.00                  130.00                 "  รานนิมิตร  รานนิมิตร " 3231 26 เม.ย.65

38 -  วัสดุยานพาหนะ 280.00                  280.00                 "  รานสมชัย  รานสมชัย " 3043 5 เม.ย.65

39 -  วัสดุงานบานงานครวั 4,840.00               4,840.00              "  กริชบริการ  กริชบริการ " 2302 28 ก.พ.65

40 -  วัสดุสํานักงาน 1,340.00               1,340.00              "  โรงพิมพครูเกรียงชัย  โรงพิมพครเูกรียงชัย " 2769 25 มี.ค.65

41 -  วัสดุไฟฟา 260.00                  260.00                 "  หจก.ไอทีเซ็นเตอร กรุป  หจก.ไอทีเซ็นเตอร กรุป " 2803 31 มี.ค.65

42 -  วัสดุคอมพิวเตอร 360.00                  360.00                 "  หจก.ไอทีเซ็นเตอร กรุป  หจก.ไอทีเซ็นเตอร กรุป " 3226 22 เม.ย.65

43 -  คาใชสอย 11,727.00              11,727.00            "  หจก.เจ.ท.ีเอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวสิ หจก.เจ.ท.ีเอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวสิ " 3493 3 พ.ค..65

44 -  วัสดุไฟฟา 7,019.20               7,019.20              "  หจก.เจ.ท.ีเอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวสิ หจก.เจ.ท.ีเอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวสิ " 3495 3 พ.ค..65

45 -  วัสดุงานบานงานครวั 1,800.00               1,800.00              "  รานวสันตกระจกอลูมเนียม  รานวสันตกระจกอลูมเนียม " 3128 21 เม.ย.65

46 วสัดุบริโภค 1,100.00               1,100.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 365 1 เมย. 65
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47 วสัดุบริโภค 3,135.00               3,135.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 366 1 เมย 65

48 วสัดุบริโภค 1,250.00               1,250.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 367 2 เมย. 65

49

วสัดุบริโภค
2,100.00               2,100.00              

เฉพาะเจาะจง นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว ไมเกิน กม กําหนด
368 2 เมย 65

50 วสัดุบริโภค 950.00                  950.00                 " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 369 2 เมย. 65

51 วสัดุบริโภค 1,650.00               1,650.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 370 2 เมย 65

52 วสัดุบริโภค 1,500.00               1,500.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 371 3 เมย. 65

53 วสัดุบริโภค 1,664.00               1,664.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 372 3 เมย 65

54 วสัดุบริโภค 1,275.00               1,275.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 373 3 เมย. 65

55 วสัดุบริโภค 2,580.00               2,580.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 374 3 เมย 65

56 วสัดุบริโภค 1,705.00               1,705.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 375 4 เมย. 65

57 วสัดุบริโภค 1,945.00               1,945.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 376 4 เมย 65

58 วสัดุบริโภค 825.00                  825.00                 " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 377 4 เมย. 65

59 วสัดุบริโภค 1,995.00               1,995.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 378 4 เมย 65

60 วสัดุบริโภค 2,210.00               2,210.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 379 5 เมย. 65

61 วสัดุบริโภค 1,937.00               1,937.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 380 5 เมย 65

62 วสัดุบริโภค 1,920.00               1,920.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 381 5 เมย. 65

63 วสัดุบริโภค 3,318.00               3,318.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 382 5 เมย 65

64 วสัดุบริโภค 825.00                  825.00                 " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 383 6 เมย. 65

65 วสัดุบริโภค 2,160.00               2,160.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 384 6 เมย 65

66 วสัดุบริโภค 1,350.00               1,350.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 385 6 เมย. 65

67 วสัดุบริโภค 3,077.00               3,077.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 386 6 เมย 65

68 วสัดุบริโภค 1,050.00               1,050.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 387 7 เมย. 65

69 วสัดุบริโภค 2,192.00               2,192.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 388 7 เมย 65
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70 วสัดุบริโภค 1,500.00               1,500.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 389 7 เมย. 65

71 วสัดุบริโภค 2,255.00               2,255.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 390 7 เมย 65

72 วสัดุบริโภค 1,400.00               1,400.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 391 8 เมย. 65

73

วสัดุบริโภค
1,860.00               1,860.00              

เฉพาะเจาะจง นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว ไมเกิน กม กําหนด
392 8 เมย 65

74 วสัดุบริโภค 1,500.00               1,500.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 393 8 เมย. 65

75 วสัดุบริโภค 3,735.00               3,735.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 394 8 เมย 65

76 วสัดุบริโภค 900.00                  900.00                 " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 395 9 เมย. 65

77 วสัดุบริโภค 3,735.00               3,735.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 396 9 เมย 65

78 วสัดุบริโภค 1,100.00               1,100.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 397 9 เมย. 65

79 วสัดุบริโภค 1,841.00               1,841.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 398 9 เมย 65

80 วสัดุบริโภค 1,050.00               1,050.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 399 10 เมย. 65

81 วสัดุบริโภค 2,618.00               2,618.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 400 10 เมย 65

82 วสัดุบริโภค 1,545.00               1,545.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 401 10 เมย. 65

83 วสัดุบริโภค 2,478.00               2,478.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 402 10 เมย 65

84 วสัดุบริโภค 1,425.00               1,425.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 403 11 เมย. 65

85 วสัดุบริโภค 2,701.00               2,701.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 404 11 เมย 65

86 วสัดุบริโภค 1,800.00               1,800.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 405 11 เมย. 65

87 วสัดุบริโภค 2,473.00               2,473.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 406 11 เมย 65

88 วสัดุบริโภค 1,920.00               1,920.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 407 12 เมย. 65

89 วสัดุบริโภค 3,652.00               3,652.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 408 12 เมย 65

90 วสัดุบริโภค 1,425.00               1,425.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 409 12 เมย. 65

91 วสัดุบริโภค 4,486.00               4,486.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 410 12 เมย 65

92 วสัดุบริโภค 1,725.00               1,725.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 411 13 เมย. 65
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93 วสัดุบริโภค 2,114.00               2,114.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 412 13 เมย 65

94 วสัดุบริโภค 1,500.00               1,500.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 413 13 เมย. 65

95 วสัดุบริโภค 2,558.00               2,558.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 414 13 เมย 65

96 วสัดุบริโภค 1,425.00               1,425.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 415 14 เมย. 65

97

วสัดุบริโภค
3,315.00               3,315.00              

เฉพาะเจาะจง นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว ไมเกิน กม กําหนด
416 14 เมย 65

98 วสัดุบริโภค 1,770.00               1,770.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 417 14 เมย. 65

99 วสัดุบริโภค 3,342.00               3,342.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 418 14 เมย 65

100 วสัดุบริโภค 1,500.00               1,500.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 419 15 เมย. 65

101 วสัดุบริโภค 3,048.00               3,048.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 420 15 เมย 65

102 วสัดุบริโภค 1,650.00               1,650.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 421 15 เมย. 65

103 วสัดุบริโภค 2,123.00               2,123.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 422 15 เมย 65

104 วสัดุบริโภค 1,620.00               1,620.00              " นายทิพย  ปนโย นายทิพย  ปนโย " 423 16 เมย. 65

105 วสัดุบริโภค 2,878.00               2,878.00              " นางเกษร  หลวงแกว นางเกษร  หลวงแกว " 424 16 เมย 65

106 65047171971 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย 280,000.00            280,000.00           " บริษัท เอ็มพีเมดกรุป จํากัด บรษิัท เอ็มพีเมดกรุป จํากัด " 3041 4 เมย 65

107 65047171988 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย
240,000.00            240,000.00           

" บริษัท ควอลิตี้ เมดิคอลอินเตอร

 จํากัด

บริษัท ควอลิตี้ เมดิคอลอินเตอร 

จํากัด

"
3061 8 เมย 65

108 65047172014 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย
12,680.00              12,680.00            

" บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย)

 จํากัด

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) 

จํากัด

"
3063 8 เมย 65

109 65047172037 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย
134,545.00            134,545.00           

" บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

"
3065 8 เมย 65

110 65047172056 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย 14,160.00              14,160.00            " หจก.อินสทรูเมนท แล็ป หจก.อินสทรูเมนท แล็ป " 3067 8 เมย 65

111 65047172077 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย 54,000.00              54,000.00            " หจก.คลีนซายน หจก.คลีนซายน " 3069 8 เมย 65

112 65047172137 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย 52,500.00              52,500.00            " บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด บรษิัท ไบโอจีนีเทค จํากัด " 3071 8 เมย 65
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113 65047172158 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย
8,000.00               8,000.00              

" บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน)

"
3073 8 เมย 65

114 65047172178 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย 9,500.00               9,500.00              " บริษัท เฟรมเมอร จํากัด บริษัท เฟรมเมอร จํากัด " 3075 8 เมย 65

115 65047172188 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย 21,300.00              21,300.00            " บริษัท เอ็ม พี เมดกรุป บริษัท เอ็ม พี เมดกรุป " 3077 8 เมย 65

116 65047172208 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย 46,900.00              46,900.00            " หจก.ซายแอนดเมด หจก.ซายแอนดเมด " 3079 8 เมย 65

117 65047172218 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย
39,820.00              39,820.00            

เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร แอดวานซ

 จํากัด

บริษัท แล็บมาสเตอร แอดวานซ 

จํากัด

ไมเกิน กม กําหนด
3081 8 เมย 65

118 65047172239 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย
37,440.00              37,440.00            

" บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จํากัด บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จํากัด "
3083 8 เมย 65

119 65047172248 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย
48,384.00              48,384.00            

" บริษัท เอ็มมีเนนซ อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด

บริษัท เอ็มมีเนนซ อินเตอรเนชั่น

แนล จํากัด

"
3085 8 เมย 65

120 65047280690 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย
280,000.00            280,000.00           

" บริษัท ควอลิตี้ เมดิคอลอินเตอร

 จํากัด

บริษัท ควอลิตี้ เมดิคอลอินเตอร 

จํากัด

"
3087 18 เมย 65

121 65047403025 วสัดุวิทยาศาสตรการแพทย 280,000.00            280,000.00           " บริษัท เอ็มพีเมดกรุป จํากัด บรษิัท เอ็มพีเมดกรุป จํากัด " 3232 27 เมย 65

122 65057401273 วสัดุทันตกรรม
49,434.00              49,434.00            

" บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

 จํากัด

"
3234 27 เมย 65

123 65057397827 วสัดุทันตกรรม
15,457.22              15,457.22            

" บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

 จํากัด

"
3236 27 เมย 65


