


แบบ สขร.1

ตัดยอด ณ วันท่ี 1 - 10 มิถุนายน 2564

ที่ งานที่ซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินจัดซ้ือ

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง รายช่ือผูเสนอราคา รายช่ือผูไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ระยะเวลาที่ไดจัดซ้ือ

หรือจัดจาง(บาท)
(บาท) และราคาที่เสนอ จัดจาง

1 BOTTLE (180 ML.)  4x100 BOT 1120 1,120.00 เฉพาะเจาะจง
ราน จ.ีเอ็ม.ซัพพลาย
1,120.00 ราน จ.ีเอ็ม.ซัพพลาย มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6401022, 01/06/2564

2 ถุงขยะดํา 36*45  30 KG 2940 3,900.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา
2,940.00 หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6401023, 01/06/2564

3 ถุงขยะดํา 30*40  30 KG 2940 3,900.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา
2,940.00 หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6401023, 01/06/2564

4 ENALAPRIL 20 mg. TAB._  50x1000 TAB 54350 61,861.25 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด
54,350.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6401024, 01/06/2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2564

กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค โรงพยาบาลสูงเมน  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร

4 ENALAPRIL 20 mg. TAB._  50x1000 TAB 54350 61,861.25 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด
54,350.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6401024, 01/06/2564

5 ACYCLOVIR 800 mg. TAB.  15x35 TAB 54350 61,861.25 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด
54,350.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6401024, 01/06/2564

6 CHLORPROMAZINE 50 mg. TAB.  4x1000 TAB 54350 61,861.25 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด
54,350.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6401024, 01/06/2564

7 DEXTROMETHORPHAN 15 mg. TAB._  4x1000 TAB54350 61,861.25 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด
54,350.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6401024, 01/06/2564

8 GEMFIBROZIL CAP.300 mg. TAB._  10x500 TAB 54350 61,861.25 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด
54,350.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6401024, 01/06/2564

9 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg. TAB.  30x1000 TAB 54350 61,861.25 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด
54,350.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6401024, 01/06/2564

10 METOPROLOL TARTRATE 100 mg. TAB.  50x500 TAB54350 61,861.25 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด
54,350.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6401024, 01/06/2564

11 GLIPIZIDE 5 mg. TAB._  300x500 TAB 16500 34,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด
16,500.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6401025, 01/06/2564

12 WATERPROOF STERILE BANDAGES "3M"  6x100 PC3723.6 4,725.60 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)
3,723.60 บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6401026, 02/06/2564

13 เทปผานุมทางการแพทย 4" 10cmX10cm(fixomull) 4 BOX3723.6 4,725.60 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)
3,723.60 บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6401026, 02/06/256413 เทปผานุมทางการแพทย 4" 10cmX10cm(fixomull) 4 BOX3723.6 4,725.60 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)
3,723.60 บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6401026, 02/06/2564

14 เทปผานุมทางการแพทย 6" 15cmX10cm (fixomull) 3 BOX3723.6 4,725.60 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)
3,723.60 บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6401026, 02/06/2564



แบบ สขร.1

ตัดยอด ณ วันท่ี 1 - 10 มิถุนายน 2564

ที่ งานที่ซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินจัดซ้ือ

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง รายช่ือผูเสนอราคา รายช่ือผูไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ระยะเวลาที่ไดจัดซ้ือ

หรือจัดจาง(บาท)
(บาท) และราคาที่เสนอ จัดจาง

15 Methotrexate 2.5 mg tab  3x100 TAB 1410 1,770.33 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด
1,410.00 บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6401027, 02/06/2564

16 THREE WAY STOPCOCK T-WAY_  400 PC 6032 8,400.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บีเวอร เมดิคอล อินดัสตร้ี
6,032.00 บริษัท บีเวอร เมดิคอล อินดัสตร้ี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6401028, 04/06/2564

17 EXTENSION TUBE #18 ._ 400 เสน 6032 8,400.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บีเวอร เมดิคอล อินดัสตร้ี
6,032.00 บริษัท บีเวอร เมดิคอล อินดัสตร้ี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6401028, 04/06/2564

18 OBIMIN A-Z_  150x30 TAB 8025 8,025.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซิลลิคฟารมา
8,025.00 บริษัท ซิลลิคฟารมา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6401029, 04/06/2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2564

กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค โรงพยาบาลสูงเมน  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร

18 OBIMIN A-Z_  150x30 TAB 8025 8,025.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซิลลิคฟารมา
8,025.00 บริษัท ซิลลิคฟารมา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6401029, 04/06/2564

19 SERETIDE EVOHALER 120 DOSE 25/250MCG._  150 BOX84423 85,065.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซิลลิคฟารมา
84,423.00 บริษัท ซิลลิคฟารมา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6401030, 04/06/2564

20 METOCLOPRAMIDE 10 mg. TAB.  10x500 TAB 2749.9 2,755.90 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด
2,749.90 บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6401031, 04/06/2564

21 DILTIAZEM HCL 30 mg. TAB.  25x100 TAB 2749.9 2,755.90 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด
2,749.90 บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 6401031, 04/06/2564

วรนิทรด์า    เรอืงรนิทร์

          ผูร้ายงาน



แบบ   สชร.1
                                                                        แบบสรุปแผนการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2564
                                                                     ฝายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลสูงเมน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร

วงเงินจัดซื้อหรือ ราคากลาง รายชิอผูเสนอราคาและ ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
จัดจาง (บาท) (บาท) ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จัดจาง ทําฟนปลอม 37,700.30 37,700.30 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซา ซีแลม จํากัด บ.เอ็กซา ซีแลม จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 0642009
37,700.30 37,700.30 เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.14/06/2564

2 จัดซ้ือ วัสดุทันตกรรม 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไดรว เด็นทั่ล อินคอรปอเรชั่น จํากัด บ.ไดรว เด็นทั่ล อินคอรปอเรชั่น จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 6400053
1,500.00 1,500.00 เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.14/06/2564

3 จัดซ้ือ วัสดุทันตกรรม 3,990.00 3,990.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮทันตภัณฑ หจก.เซ่ียงไฮทันตภัณฑ เปนผืมีคุณสมบัติตาม 6400054
3,990.00 3,990.00 เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.14/06/2564

4 จัดซ้ือ วัสดุทันตกรรม 2,974.60 2,974.60 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 6400055

วันที่ 1 - 10 มิถุนายน 2564

ที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อ/จาง

4 จัดซ้ือ วัสดุทันตกรรม 2,974.60 2,974.60 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 6400055
2,974.60 2,974.60 เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.14/06/2564

5 จัดซ้ือ วัสดุทันตกรรม 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอรด คอรปอเรชั่น จํากัด บ.แอคคอรด คอรปอเรชั่น จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 6400056
5,500.00 5,500.00 เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.14/06/2564

6 จัดซ้ือ วัสดุทันตกรรม 2,240.00 2,240.00 เฉพาะเจาะจง บ.วี อาร พี เดน จํากัด บ.วี อาร พี เดน จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 6400057
2,240.00 2,240.00 เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.14/06/2564





ตัดยอด 1 - 10 มิถุนายน 2564 แบบ สขร.1
เลขที่และวันที่

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินจัดซื้อหรือจาง (ราคากลาง) วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรือ
(บาท) ขอตกลงในการซื้อ

1 ซ้ือวัสดุกอสราง 420 420 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน)บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน)เปนผูมีคุณสมบัติตาม PRSA001IV-
420 420 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 640430-0004

30/4/2564
2 จางทําปายไวนิล จุดซักประวัติ 100 100 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท น้ําทองมีเดีย จํากัด บริษัท น้ําทองมีเดีย จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติตาม 041/2029

100 100 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 12/5/2564

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

100 100 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 12/5/2564
3 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย หมวกคลุมผม 1,750 1,750 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น หางหุนสวนจํากัด ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น เปนผูมีคุณสมบัติตาม CMM0423/64

เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 6/5/2564
4 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เสื้อกันฝน 4,000 4,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวทวีพร  สุขเกษม นางสาวทวีพร  สุขเกษม เปนผูมีคุณสมบัติตาม 1/93

4,000 4,000 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 28/4/2564
5 จางทําปายไวนิลปรับปรุงระบบคลินิค 300 300 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท น้ําทองมีเดีย จํากัด บริษัท น้ําทองมีเดีย จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติตาม 041/2027

ระบบทางเดินหายใจ 300 300 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 12/5/2564
6 ซ้ือวัสดุสํานักงาน เคร่ืองคิดเลขcanon 3,000 3,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมศรีพาณิชยแพร จํากัด บริษัท ชุมศรีพาณิชยแพร จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติตาม 827/41312

3,000 3,000 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 12/5/2564
7 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร หัวตอสัญญาณ RJ 300 300 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท็อปวิวพอยท หางหุนสวนจํากัด ท็อปวิวพอยท เปนผูมีคุณสมบัติตาม 858/42890

300 300 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 7/5/2564
8 คาจางเหมาทําความสะอาด รพ.สูงเมน 68,000 68,000 วิธีประกวดราคา บริษัท  รักษาความปลอดภัย บริษัท  รักษาความปลอดภัย เปนผูมีคุณสมบัติตาม FS191/2563

เดือน พฤษภาคม 2564 อิเล็กทรอนิกส ฟาสั่งอินเตอรคอมเพลกซ จํากัด ฟาสั่งอินเตอรคอมเพลกซ จํากัด เง่ือนไขวิธีประกวดราคา 1/6/2564
อิเล็กทรอนิกส



ตัดยอด 1 - 10 มิถุนายน 2564 แบบ สขร.1
เลขที่และวันที่

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินจัดซื้อหรือจาง (ราคากลาง) วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรือ
(บาท) ขอตกลงในการซื้อ

9 จางเหมาบริการซักฟอก เดือน พฤษภาคม 2564 23,916 23,916 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนภัทร  ชอบธรรม นางสาวนภัทร  ชอบธรรม เปนผูมีคุณสมบัติตาม ใบสําคัญรับเงิน
23,916 23,916 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31/5/2564

10 จางดูแลสวนหยอม ศสช ดอนมูล 1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญสง  สายยืด นายบุญสง  สายยืด เปนผูมีคุณสมบัติตาม ใบสําคัญรับเงิน
งวดที่ 8 ประจําเดือน พฤษภาคม 2564 1,000 1,000 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1/6/2564

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

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

11 จางเหมาบริการอํานวยความสะดวกดานจราจร 9,430 9,430 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุธีรพันธ  ปญโญ นายสุธีรพันธ  ปญโญ เปนผูมีคุณสมบัติตาม ใบสําคัญรับเงิน
ภายในและรอบนอก รพ.สูงเมน งวดที่ 8 9,430 9,430 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1/6/2564
ประจําเดือน พฤษภาคม 2564

12 จางเหมาดูแลอาคารสถานที่ภายในและรอบนอก 9,430 9,430 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพิชิต  พอเหมาะ นายพิชิต  พอเหมาะ เปนผูมีคุณสมบัติตาม ใบสําคัญรับเงิน
รพ.สูงเมน งวดที่ 8 ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 9,430 9,430 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1/6/2564

13 จางเหมาบริการดูแลรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 26,200 26,200 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอกอุดมอิเล็คทริค จํากัด (สํานักงานใหญ)บริษัท เอกอุดมอิเล็คทริค จํากัด (สํานักงานใหญ)เปนผูมีคุณสมบัติตาม EIV-64-041
งวดที่ 8 ประจําเดือน พฤษภาคม 2564 26,200 26,200 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1/6/2564

14 คาเชาเคร่ืองแปลงสัญญาณภาพ 41,000 41,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส จํากัด บริษัท ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติตาม 72105019
เอกซเรยเปนระบบดิจิตอลแบบไรสาย พรอมระบบ 41,000 41,000 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1/6/2564
จัดเก็บและรับ-สงภาพ ทางการแพทยแบบดิจิตอล
ประจําเดือน พฤษภาคม 2564

15 จางเหมาบริการประกอบอาหารสําหรับผูปวย 75,320 75,320 วิธีประกวดราคา หจก.แกวลูนโภชนา หจก.แกวลูนโภชนา เปนผูมีคุณสมบัติตาม 01/008
ประจําเดือน พฤษภาคม 2564 อิเล็กทรอนิกส 75,320 75,320 เง่ือนไขวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 1/6/2564



ตัดยอด 1 - 10 มิถุนายน 2564 แบบ สขร.1
เลขที่และวันที่

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินจัดซื้อหรือจาง (ราคากลาง) วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรือ
(บาท) ขอตกลงในการซื้อ

16 ซ้ือครุภัณฑการแพทย เคร่ืองสองกลองเสียง 25,000 25,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จํากัดบริษัท ไบโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติตาม 6400404
แบบไฟเบอรออฟติค 25,000 25,000 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 25/5/2564

17 คาจางเหมาทําความสะอาด รพ.สูงเมน 68,000 68,000 วิธีประกวดราคา บริษัท  รักษาความปลอดภัย บริษัท  รักษาความปลอดภัย เปนผูมีคุณสมบัติตาม FS190/2563
เดือน เมษายน 2564 อิเล็กทรอนิกส ฟาสั่งอินเตอรคอมเพลกซ จํากัด ฟาสั่งอินเตอรคอมเพลกซ จํากัด เง่ือนไขวิธีประกวดราคา 3/5/2564

68,000 68,000 อิเล็กทรอนิกส

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

68,000 68,000 อิเล็กทรอนิกส
18 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย กลองโฟม 4,500 4,500 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวทวีพร  สุขเกษม นางสาวทวีพร  สุขเกษม เปนผูมีคุณสมบัติตาม 1/102

4,500 4,500 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 13/5/2564
19 จางประยาง รถยนตราชการ 80 80 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ดําเนินการยาง ราน ดําเนินการยาง เปนผูมีคุณสมบัติตาม 1/7

ทะเบียน กค3755 แพร 80 80 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 19/4/2564
20 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร กลองแยกจอ HDMI 440 440 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จํากัด บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติตาม BC21050500

440 440 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 19/5/2564
21 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร สาย HDMI 620 620 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จํากัด บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติตาม BC21050340

620 620 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 14/5/2564
22 ซ้ือวัสดุสํานักงาน ปกพลาสติกใส A4 460 460 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมศรีพาณิชยแพร จํากัด บริษัท ชุมศรีพาณิชยแพร จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติตาม 829/41417

460 460 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 12/5/2564

จัดซ้ือจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง 151,946.00
จัดซ้ือจัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 211,320
ยอดรวมการจัดซื้อจัดจางรวมเปนเงินทั้งสิ้น 363,266.00



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 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔............................................................
หัวขอ : รายงานแบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑)
รายละเอียดโดยสรุป :

๑. หนังสือท่ี พร ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๕๔๙ ลงวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
เรื่อง รายงาน สขร.๑ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

๒. รายงานแบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑)
( ตัดยอดวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ )

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

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล
อนุรักษ  ชมภูม่ิง

( นายอนุรักษ  ชมภูม่ิง )
ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน

๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ผูอนุมัติรับรอง
แสงชัย  พงศพิชญพิทักษ

(นายแสงชัย  พงศพิชญพิทักษ)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสูงเมน

๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร
อนุรักษ  ชมภูม่ิง

( นายอนุรักษ  ชมภูม่ิง )
ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน

๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
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