


แบบ สขร.1

วันท่ี 1 -10 มีนาคม 2564

ที่ งานที่ซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินจัดซ้ือ

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง รายช่ือผูเสนอราคา รายช่ือผูไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ระยะเวลาที่ไดจัดซ้ือ

หรือจัดจาง(บาท)
(บาท) และราคาที่เสนอ จัดจาง

1 BERODUAL MDI 0.02+0.05_  200 BOTT 24610 37,878.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีทแฮสม เคลเลอรโลจิสติกส
24,610.00 บริษัท ดีทแฮสม เคลเลอรโลจิสติกส มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6400635, 01/03/2564

2 EXTENSION T-CONNECTOR_  4x50 PC 3236.75 3,318.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)
3,236.75 บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6400636, 01/03/2564

3 SET MICRODRIP  50 PC 3236.75 3,318.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)
3,236.75 บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6400636, 01/03/2564

4 BERODUAL FORTE 4ml._  40x21 TUBE 3759.98 6,014.40 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีทแฮสม เคลเลอรโลจิสติกส
3,759.98 บริษัท ดีทแฮสม เคลเลอรโลจิสติกส มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6400637, 01/03/2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2564

กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค โรงพยาบาลสูงเมน  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร

4 BERODUAL FORTE 4ml._  40x21 TUBE 3759.98 6,014.40 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีทแฮสม เคลเลอรโลจิสติกส
3,759.98 บริษัท ดีทแฮสม เคลเลอรโลจิสติกส มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6400637, 01/03/2564

5 CPM 4 mg.TAB._  20x1000 TAB 1198.4 1,198.40 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีทแฮสม เคลเลอรโลจิสติกส
1,198.40 บริษัท ดีทแฮสม เคลเลอรโลจิสติกส มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6400638, 01/03/2564

6 ATTEST INDICATOR 1262(Spore test) 100 อัน 6206 6,206.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)
6,206.00 บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6400639, 01/03/2564

7 TRANSPORE 4"_  10x3 BOX 2675 2,675.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)
2,675.00 บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6400640, 01/03/2564

8 SYRINGE DISP. 1ML (INSULIN)_  20x100 PC 3440 4,494.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท อาร.ที. เมดิแค็ล ดีไวซ จํากัด
3,440.00 บริษัท อาร.ที. เมดิแค็ล ดีไวซ จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6400641, 02/03/2564

9 POSEZYME- LF 5 Lt.  3 GALL 10800 10,800.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โพส เฮลทแคร จํากัด
10,800.00 บริษัท โพส เฮลทแคร จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6400642, 02/03/2564

10 SYRINGE BALL NO.3  2 BOX 4350 6,260.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด ทีทีเมด
4,350.00 หางหุนสวนจํากัด ทีทีเมด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6400643, 03/03/2564

11 FOLEY CATH NO.16_ 50 เสน 4350 6,260.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด ทีทีเมด
4,350.00 หางหุนสวนจํากัด ทีทีเมด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6400643, 03/03/2564

12 ENDOTRACHEAL TUBE NO.7.5_ 50 เสน 4350 6,260.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด ทีทีเมด
4,350.00 หางหุนสวนจํากัด ทีทีเมด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6400643, 03/03/2564

13 SYRINGE BALL NO.2  2 BOX 4350 6,260.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด ทีทีเมด
4,350.00 หางหุนสวนจํากัด ทีทีเมด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6400643, 03/03/256413 SYRINGE BALL NO.2  2 BOX 4350 6,260.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด ทีทีเมด
4,350.00 หางหุนสวนจํากัด ทีทีเมด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6400643, 03/03/2564

14 SYRINGE BALL NO.4  2 BOX 4350 6,260.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด ทีทีเมด
4,350.00 หางหุนสวนจํากัด ทีทีเมด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6400643, 03/03/2564



แบบ สขร.1

วันที่ 1 - 10 มีนาคม 2564

ที่ งานที่ซื้อหรือจัดจาง วงเงินจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อ

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ จัดจาง

15 SYRINGE BALL NO.1  2 BOX 4350 6,260.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด ทีทีเมด
4,350.00 หางหุนสวนจํากัด ทีทีเมด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6400643, 03/03/2564

16 BLADE NO.11 (ใบมีด) 100 PC 4350 6,260.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด ทีทีเมด
4,350.00 หางหุนสวนจํากัด ทีทีเมด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6400643, 03/03/2564

17 ถุงขยะ(แดง) 28*36  30 KG 3210 3,210.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา
3,210.00 หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6400644, 03/03/2564

18 ถุงขยะดํา 18*20  30 KG 3210 3,210.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา
3,210.00 หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6400644, 03/03/2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2564

กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค โรงพยาบาลสูงเมน  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร

18 ถุงขยะดํา 18*20  30 KG 3210 3,210.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา
3,210.00 หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6400644, 03/03/2564

19 MEDROXYPROGESTERONE 150 mg._  250 vial 2250 2,675.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ยูเมดา จํากัด
2,250.00 บริษัท ยูเมดา จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6400645, 04/03/2564

20 ซองซิบใส 15*23ซม. NO.XL_ 10 KG 1620 1,800.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.เชียงใหมเมดิคอล
1,620.00 หจก.เชียงใหมเมดิคอล มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6400646, 04/03/2564

21 ซองซิบใส 23*35ซม._ 5 KG 1620 1,800.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.เชียงใหมเมดิคอล
1,620.00 หจก.เชียงใหมเมดิคอล มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6400646, 04/03/2564

22 ซองซิบ (สีชา)9*13 NO.M 10 KG 4210 5,050.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.เชียงใหมเมดิคอล
4,210.00 หจก.เชียงใหมเมดิคอล มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6400647, 04/03/2564

23 ซองซิบใส 13*20ซม. NO.L_ 30 KG 4210 5,050.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.เชียงใหมเมดิคอล
4,210.00 หจก.เชียงใหมเมดิคอล มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6400647, 04/03/2564

24 เข็มแผงEACU ขนาด 0.16X13มม. 5 BOX 1284 1,284.00 เฉพาะเจาะจง
จงท(ีไทย)อิมปอรต เอ็กซปอรต จํากัด
1,284.00

จงท(ีไทย)อิมปอรต เอ็กซปอรต
จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6400648, 04/03/2564

25 เข็มแผงEACU ขนาด 0.25X40มม. 5 BOX 1284 1,284.00 เฉพาะเจาะจง
จงท(ีไทย)อิมปอรต เอ็กซปอรต จํากัด
1,284.00

จงท(ีไทย)อิมปอรต เอ็กซปอรต
จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6400648, 04/03/2564

วรินทรดา    เรืองรินทรวรินทรดา    เรืองรินทร

          ผูรายงาน



แบบ   สชร.1
                                                                        แบบสรุปแผนการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2564
                                                                     ฝายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลสูงเมน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร

วงเงินจัดซื้อหรือ ราคากลาง รายชิอผูเสนอราคาและ ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
จัดจาง (บาท) (บาท) ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จัดจาง ทําฟนปลอม 34,823.60 34,823.60 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซา ซีแลม จํากัด บ.เอ็กซา ซีแลม จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 0642006
34,823.60 34,823.60 เง่ือนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.12/03/2564

2 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอรด คอรปอเรช่ัน จํากัด บ.แอคคอรด คอรปอเรช่ัน จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 6400037
1,050.00 1,050.00 เง่ือนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.12/03/2564

3 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 1,273.30 1,273.30 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 6400038

วันท่ี 1 - 10 มีนาคม 2564

ท่ี งานจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อ/จาง

1,050.00 1,050.00 เง่ือนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.12/03/2564
3 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 1,273.30 1,273.30 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 6400038

1,273.30 1,273.30 เง่ือนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.12/03/2564
4 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 5,250.00 5,250.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไดรว เด็นท่ัล อินคอรปอเรช่ัน จํากัด บ.ไดรว เด็นท่ัล อินคอรปอเรช่ัน จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 6400039

5,250.00 5,250.00 เง่ือนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.12/03/2564
5 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 6400040

4,280.00 4,280.00 เง่ือนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.12/03/2564





เลขท่ีและวันท่ี

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินจัดซ้ือหรือจาง (ราคากลาง) วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก ของสัญญาหรือ

(บาท) ขอตกลงในการซ้ือ

1 วัสดุยานพาหนะและขนสง 1,985 1,985 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) เปนผูมีคุณสมบัติตาม PRSA001IV-

1,985 1,985 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 640129-0003

29/1/2564

2 จางตรวจสอบและแกไขไฟฟาขัดของ 649.49 649.49 วิธีเฉพาะเจาะจง การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเมน การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเมน เปนผูมีคุณสมบัติตาม 9011988940

649.49 649.49 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 9/2/2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2564
หนวยงาน บริหารงานท่ัวไป โรงพยาบาลสูงเมน อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร

649.49 649.49 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 9/2/2564

3 วัสดุยานพาหนะและขนสง 3,290 3,290 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) เปนผูมีคุณสมบัติตาม PRSA002IV-

3,290 3,290 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 640216-0001

16/2/2564

4 จางเหมาบริการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ 26,200 26,200 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอกอุดมอิเล็คทริค จํากัด (สํานักงานใหญ) บริษัท เอกอุดมอิเล็คทริค จํากัด (สํานักงานใหญ) เปนผูมีคุณสมบัติตาม EIV-64-011

งวดท่ี 5 ประจําเดือน ก.พ.64 26,200 26,200 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1/3/2564

5 คาจางเหมาทําความสะอาด รพ.สูงเมน 68,000 68,000 วิธีประกวดราคา บริษัท  รักษาความปลอดภัย บริษัท  รักษาความปลอดภัย เปนผูมีคุณสมบัติตาม FS188/2563

เดือน ก.พ.64 อิเล็กทรอนิกส ฟาสั่งอินเตอรคอมเพลกซ จํากัด ฟาสั่งอินเตอรคอมเพลกซ จํากัด เง่ือนไขวิธีประกวดราคา 1/3/2564

68,000 68,000 อิเล็กทรอนิกส

6 จางเหมาดูแลอาคารสถานท่ีภายในและรอบนอก 9,430 9,430 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพิชิต  พอเหมาะ นายพิชิต  พอเหมาะ เปนผูมีคุณสมบัติตาม ใบสําคัญรับเงิน

รพ.สูงเมน งวดท่ี 5 ประจําเดือน ก.พ.64 9,430 9,430 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1/3/2564

7 จางเหมาบริการอํานวยความสะดวกดานจราจร 9,430 9,430 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุธีรพันธ  ปญโญ นายสุธีรพันธ  ปญโญ เปนผูมีคุณสมบัติตาม ใบสําคัญรับเงิน

ภายในและรอบนอก รพ.สูงเมน งวดท่ี 5 9,430 9,430 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1/3/2564

ประจําเดือน ก.พ.64



เลขท่ีและวันท่ี

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินจัดซ้ือหรือจาง (ราคากลาง) วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก ของสัญญาหรือ

(บาท) ขอตกลงในการซ้ือ

8 จางดูแลสวนหยอม ศสช ดอนมูล 1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญสง  สายยืด นายบุญสง  สายยืด เปนผูมีคุณสมบัติตาม ใบสําคัญรับเงิน

งวดท่ี 5 ประจําเดือน ก.พ.64 1,000 1,000 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1/3/2564

9 คาจางเหมาบุคลากรปฏิบัติงานหองชันสูตร 12,000 12,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเปรมรินทร  อินมณเทียร นางสาวเปรมรินทร  อินมณเทียร เปนผูมีคุณสมบัติตาม ใบสําคัญรับเงิน

เดือน ก.พ.64 12,000 12,000 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1/3/2564

10 จางเหมาบริการซักฟอก เดือน ก.พ.64 23,916 23,916 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนภัทร  ชอบธรรม นางสาวนภัทร  ชอบธรรม เปนผูมีคุณสมบัติตาม ใบสําคัญรับเงิน

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2564
หนวยงาน บริหารงานท่ัวไป โรงพยาบาลสูงเมน อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร

10 จางเหมาบริการซักฟอก เดือน ก.พ.64 23,916 23,916 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนภัทร  ชอบธรรม นางสาวนภัทร  ชอบธรรม เปนผูมีคุณสมบัติตาม ใบสําคัญรับเงิน

23,916 23,916 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 28/2/2564

11 คาเชาเครื่องแปลงสัญญาณภาพ 41,000 41,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส จํากัด บริษัท ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติตาม 72102041

เอกซเรยเปนระบบดิจิตอลแบบไรสาย พรอมระบบ 41,000 41,000 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1/3/2564

จัดเก็บและรับ-สงภาพ ทางการแพทยแบบดิจิตอล

ประจําเดือน ก.พ.64

12 จางเหมาบริการประกอบอาหารสําหรับผูปวย 70,890 70,890 วิธีประกวดราคา หจก.แกวลูนโภชนา หจก.แกวลูนโภชนา เปนผูมีคุณสมบัติตาม ใบสําคัญรับเงิน

ประจําเดือน ก.พ.64 อิเล็กทรอนิกส 70,890 70,890 เง่ือนไขวิธีประกวดราคา 1/3/2564

อิเล็กทรอนิกส

13 จางถายเอกสาร คปสอ.ประจําเดือน ม.ค.2564 160 160 วิธีเฉพาะเจาะจง บ๊ิกพับลิสช่ิง เฮาส บ๊ิกพับลิสช่ิง เฮาส เปนผูมีคุณสมบัติตาม 01/06

160 160 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 5/2/2564

14 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมศรีพาณิชยแพร จํากัด บริษัท ชุมศรีพาณิชยแพร จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติตาม 814/40674

1,000 1,000 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 11/1/2563



เลขท่ีและวันท่ี

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินจัดซ้ือหรือจาง (ราคากลาง) วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก ของสัญญาหรือ

(บาท) ขอตกลงในการซ้ือ

15 จางซอมเกาอ้ี 280 280 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แสงฟาพาณิชย หจก.แสงฟาพาณิชย เปนผูมีคุณสมบัติตาม 095/4715

280 280 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 7/1/2564

16 วัสดุสํานักงาน 1,700 1,700 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมศรีพาณิชยแพร จํากัด บริษัท ชุมศรีพาณิชยแพร จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติตาม 815/40727

1,700 1,700 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 12/1/2564

17 วัสดุสํานักงาน 1,635 1,635 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมศรีพาณิชยแพร จํากัด บริษัท ชุมศรีพาณิชยแพร จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติตาม 814/40675

หนวยงาน บริหารงานท่ัวไป โรงพยาบาลสูงเมน อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร
สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2564

17 วัสดุสํานักงาน 1,635 1,635 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมศรีพาณิชยแพร จํากัด บริษัท ชุมศรีพาณิชยแพร จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติตาม 814/40675

1,635 1,635 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 5/1/2564

18 ครุภัณฑสํานักงาน โทรศัพทพื้นฐาน 590 590 วิธีเฉพาะเจาะจง ง่ีเส็งพาณิชย ง่ีเส็งพาณิชย เปนผูมีคุณสมบัติตาม 01/0002

590 590 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 8/1/2564

19 วัสดุไฟฟา 3,600 3,600 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เคซีอี.อิเลคทริค หจก.เคซีอี.อิเลคทริค เปนผูมีคุณสมบัติตาม 15/0739

3,600 3,600 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 13/1/2564

20 วัสดุคอมพิวเตอร 500 500 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เวิลดไวดเทคโนโลยีคอมพิวเตอรหางหุนสวนจํากัด เวิลดไวดเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเปนผูมีคุณสมบัติตาม 443/22124

500 500 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 13/1/2564

21 วัสดุคอมพิวเตอร 1,090 1,090 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เวิลดไวดเทคโนโลยีคอมพิวเตอรหางหุนสวนจํากัด เวิลดไวดเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเปนผูมีคุณสมบัติตาม 443/22102

1,090 1,090 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 7/1/2564

22 จางเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสํารองไฟ 800 800 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เวิลดไวดเทคโนโลยีคอมพิวเตอรหางหุนสวนจํากัด เวิลดไวดเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเปนผูมีคุณสมบัติตาม 439/21920

800 800 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 12/1/2564

23 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 3,390 3,390 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เวิลดไวดเทคโนโลยีคอมพิวเตอรหางหุนสวนจํากัด เวิลดไวดเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเปนผูมีคุณสมบัติตาม IV6400006

3,390 3,390 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2563



เลขท่ีและวันท่ี
ลําดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินจัดซ้ือหรือจาง (ราคากลาง) วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก ของสัญญาหรือ

(บาท) ขอตกลงในการซ้ือ

24 วัสดุคอมพิวเตอร 550 550 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เวิลดไวดเทคโนโลยีคอมพิวเตอรหางหุนสวนจํากัด เวิลดไวดเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเปนผูมีคุณสมบัติตาม 433/21615

550 550 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1/12/2563

25 วัสดุกอสราง 713 713 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ดวงสมคิด หจก.ดวงสมคิด เปนผูมีคุณสมบัติตาม IN6312-050

713 713 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2563

26 เชาสัญญาณอินเตอรเน็ต (ศสช.ดอนมูล) 422.65 422.65 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เปนผูมีคุณสมบัติตาม 304324547
ประจําเดือน ต.ค. 2563 422.65 422.65 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1/11/2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2564
หนวยงาน บริหารงานท่ัวไป โรงพยาบาลสูงเมน อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร

ประจําเดือน ต.ค. 2563 422.65 422.65 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1/11/2563

27 จางถายเอกสาร รพ.ประจําเดือน ม.ค.2564 13,605 13,605 วิธีเฉพาะเจาะจง บ๊ิกพับลิสช่ิง เฮาส บ๊ิกพับลิสช่ิง เฮาส เปนผูมีคุณสมบัติตาม 01/08

13,605 13,605 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 5/2/2564

28 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 8,700 8,700 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไบโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด หจก.ไบโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติตาม 6400009

8,700 8,700 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 7/1/2564

จัดซื้อจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง 167,636.14
จัดซื้อจัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 138,890
ยอดรวมการจัดซ้ือจัดจางรวมเปนเงินท้ังส้ิน 306,526.14



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลสูงเมน จังหวัดแพร
สังกัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศโรงพยาบาลสูงเมน จังหวัดแพร
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารณผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔

สําหรับโรงพยาบาลสูงเมน จังหวัดแพร

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลสูงเมน จังหวัดแพร

ช่ือหนวยงาน : กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลสูงเมน  จังหวัดแพร
วัน/เดือน/ป : .......................... ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔............................................................
หัวขอ : รายงานแบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑)
รายละเอียดโดยสรุป :

๑. หนังสือท่ี พร ๐๐๓๒.๓๐๑/๖๖๒ ลงวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงาน สขร.๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๒. รายงานแบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑)
(ตัดยอด ๑ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔)

Linkภายนอก : .........ไมมี...........
หมายเหตุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………….............

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล
อนุรักษ  ชมภูม่ิง

( นายอนุรักษ  ชมภูม่ิง )
ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน

๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผูอนุมัติรับรอง
แสงชัย  พงศพิชญพิทักษ

(นายแสงชัย  พงศพิชญพิทักษ)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสูงเมน

๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร
อนุรักษ  ชมภูม่ิง

( นายอนุรักษ  ชมภูม่ิง )
ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน

๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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