
EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 

1. แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) 
        ประจ าเดือน ตุลาคม 2562 

2. แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) 
        ประจ าเดือน พฤศจกิายน 2562 







แบบ  สขร.1

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วิธีซ้ือ / จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
(ราคากลาง) บริษัท/ร้าน จ านวนเงิน บริษัท/ร้าน จ านวนเงิน โดยสรุป หรือข้อตกลงในการจัดซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทยะลาค้าเหล็ก จ ากัด 4,800.00 บริษัทยะลาค้าเหล็ก จ ากัด 4,800.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน0032.3/1758 ลว 7 ต.ค.62
2 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทยะลาสหพันธ์แก๊ส จ ากัด 2,500.00 บริษัทยะลาสหพันธ์แก๊ส จ ากัด 2,500.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน0032.3/1762 ลว 7 ต.ค.62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนตุลาคม 2562
โรงพยาบาลแมล่าน

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ  สขร.1

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วิธีซ้ือ / จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
(ราคากลาง) บริษัท/ร้าน จ านวนเงิน บริษัท/ร้าน จ านวนเงิน โดยสรุป หรือข้อตกลงในการจัดซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทยะลาค้าเหล็ก จ ากัด 4,800.00 บริษัทยะลาค้าเหล็ก จ ากัด 4,800.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน0032.3/1758 ลว 7 ต.ค.62
2 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทยะลาสหพันธ์แก๊ส จ ากัด 2,500.00 บริษัทยะลาสหพันธ์แก๊ส จ ากัด 2,500.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน0032.3/1762 ลว 7 ต.ค.62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนตุลาคม 2562
โรงพยาบาลแมล่าน

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ  สขร.1

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือ / จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
(บาท) บริษัท/ร้าน จ านวนเงิน บริษัท/ร้าน จ านวนเงิน โดยสรุป หรือข้อตกลงในการจัดซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือยา 46,384.50 เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์มเคลเลอร์โลจิสติคส์ จก. 46,384.50 บ.ดีทแฮล์มเคลเลอร์โลจิสติคส์ จก. 46,384.50 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน0032.3/2297 ลว 11 ต.ค.62
2 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 13,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จก. 13,600.00 บ.ไทยก๊อส จก. 13,600.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน0032.32299 ลว 11 ต.ค.62
3 จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา47,290.79 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. 47,290.79 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. 47,290.79 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน0032.3/2302 ลว 16 ต.ค.62

4 จัดซ้ือยา 25,936.80 เฉพาะเจาะจง บ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จก. 25,936.80 บ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จก. 25,936.80 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน0032.3/2305 ลว 16 ต.ค.62
5 จัดซ้ือยา 132,053.64 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. 132,053.64 บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. 132,053.64 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน0032.3/2308 ลว 16 ต.ค.62

6 จัดซ้ือยา 30,550.00 เฉพาะเจาะจง บ.เยเนรัลฮอสปิตัลโปรดัคส์ จก. (มหาชน) 30,550.00 บ.เยเนรัลฮอสปิตัลโปรดัคส์ จก. (มหาชน) 30,550.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน0032.3/2311 ลว 18 ต.ค.62
7 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ทีม่ิใช่ยา 12,387.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์ เมด จก. 12,387.00 บ.ไซเอนซ์ เมด จก. 12,387.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน0032.3/2314 ลว 18 ต.ค.62

8 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 3,840.00 เฉพาะเจาะจง บ.บเีวอร์เมดิคอล อินดัสตร้ี จก. 3,840.00 บ.บเีวอร์เมดิคอล อินดัสตร้ี จก. 3,840.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน0032.3/2320 ลว 18 ต.ค.62
9 จัดซ้ือยา 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.โมเดอร์นแมน ูจก. 21,400.00 บ.โมเดอร์นแมน ูจก. 21,400.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน0032.3/2323 ลว 18 ต.ค.62

10 จัดซ้ือยา 8,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1979) จก. 8,900.00 บ.ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1979) จก. 8,900.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน0032.3/2326 ลว 18 ต.ค.62
11 จัดซ้ือยา 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จก. 3,500.00 บ.สหแพทย์เภสัช จก. 3,500.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน0032.3/2329 ลว 18 ต.ค.63
12 จัดซ้ือยา 16,240.00 เฉพาะเจาะจง บ.พาตาร์แลบ (2517) จก. 16,240.00 บ.พาตาร์แลบ (2517) จก. 16,240.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน0032.3/2329 ลว 23 ต.ค.62
13 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ทีม่ิใช่ยา 13,774.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง จก. 13,774.00 บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง จก. 13,774.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน0032.3/2332 ลว 23 ต.ค.62
14 จัดซ้ือยา 11,765.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 11,765.00 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 11,765.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน0032.3/2335 ลว 23 ต.ค.62
15 จัดซ้ือยา 9,585.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทเีอ็นพี เฮลทแ์คร์ จก. 9,585.00 บ.ทเีอ็นพี เฮลทแ์คร์ จก. 9,585.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน0032.3/2338 ลว 23 ต.ค.62
16 จัดซ้ือยา 2,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.ท.ีแมน ฟาร์มา จก. 2,900.00 บ.ท.ีแมน ฟาร์มา จก. 2,900.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน0032.3/2341 ลว 23 ต.ค.68
17 จัดซ้ือยา 17,005.50 เฉพาะเจาะจง บ.ยูเมด้า จก. 17,005.50 บ.ยูเมด้า จก. 17,005.50 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน0032.3/2349 ลว 23 ต.ค.69
18 จัดซ้ือยา 47,550.00 เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จก.47,550.00 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จก.47,550.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน0032.3/2352 ลว 23 ต.ค.62
19 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 32,310.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สินสิริเมดิเทค 32,310.00 หจก.สินสิริเมดิเทค 32,310.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน0032.3/2355 ลว 23 ต.ค.62

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562
โรงพยาบาลแมล่าน



20 จัดซ้ือยา 136,539.40 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 136,539.40 องค์การเภสัชกรรม 136,539.40 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน0032.3/2358 ลว 29 ต.ค.62
21 จัดซ้ือยา 38,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอวาลิส จก. 38,000.00 บ.ไบโอวาลิส จก. 38,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน0032.3/2431 ลว 29 ต.ค.62
22 จัดซ้ือยา 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอฟาร์มาเคมิคัลส์ จก. 17,000.00 บ.ไบโอฟาร์มาเคมิคัลส์ จก. 17,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน0032.3/2427 ลว 29 ต.ค.62
23 จัดซ้ือยา 3,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.หา้งขายยาตราเจ็ดดาว จก. 3,200.00 บ.หา้งขายยาตราเจ็ดดาว จก. 3,200.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน0032.3/2423 ลว 29 ต.ค.62
24 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 12,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.พี.ซี.ดรักส์เซ็นเตอร์ จก. 12,600.00 บ.พ.ีซี.ดรักส์เซ็นเตอร์ จก. 12,600.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน0032.3/2382 ลว 29 ต.ค.62
25 จัดซ้ือยา 10,340.00 เฉพาะเจาะจง บ.โพส เฮลท ์แคร์ จก. 10,340.00 บ.โพส เฮลท ์แคร์ จก. 10,340.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน0032.3/2359 ลว 29 ต.ค.62
26 จัดซ้ือยา 13,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.มาสุ จก. 13,600.00 บ.มาสุ จก. 13,600.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน0032.3/2361 ลว 29 ต.ค.62
27 จัดซ้ือยา 23,840.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยูโทเปี้ยน จก. 23,840.00 บ.ยูโทเปี้ยน จก. 23,840.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน0032.3/2362 ลว 29 ต.ค.62
28 จัดซ้ือยา 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.มาซาแลป จก. 27,000.00 บ.มาซาแลป จก. 27,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน0032.3/2403 ลว 29 ต.ค.62
29 จัดซ้ือยา 8,985.00 เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จก. 8,985.00 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จก. 8,985.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน0032.3/2413 ลว 29 ต.ค.62
30 จัดซ้ือยา 10,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.พร็อพเพอร์ต้ีเคมี จก. 10,560.00 บ.พร็อพเพอร์ต้ีเคมี จก. 10,560.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน0032.3/2431 ลว 29 ต.ค.62







แบบ  สขร.1

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วิธีซ้ือ / จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
(ราคากลาง) บริษัท/ร้าน จ านวนเงิน บริษัท/ร้าน จ านวนเงิน โดยสรุป หรือข้อตกลงในการจัดซ้ือหรือจ้าง

1 จัดจ้างปรับปรุงตึกอุบติัเหตุฉุกเฉิน 64,585.00 เฉพาะเจาะจง เมจิก โฮม 64,585.00 เมจิกโฮม 64,588.00 คุณสมบติัตรงตามก าหนด ปน0032.3/1875 ลว 1 พ.ย.62
2 จัดจ้างค่าเช่าเคร่ืองอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์25,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดวิด แอนด์ โก 25,000.00 หจก.เดวิด แอนด์ โก 25,000.00 คุณสมบติัตรงตามก าหนด ปน0032.3/1867 ลว 1 พ.ย.62
3 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 10,950.00 เฉพาะเจาะจง เฟริส์ซัพฟลาย 10,950.00 เฟริส์ซัพฟลาย 10,950.00 คุณสมบติัตรงตามก าหนด ปน0032.3/1892 ลว 1 พ.ย.62
4 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 5,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทยะลาค้าเหล็ก จ ากัด 5,520.00 บริษัทยะลาค้าเหล็ก จ ากัด 5,520.00 คุณสมบติัตรงตามก าหนด ปน0032.3/1896 ลว 5 พ.ย.62
5 จัดจ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 5,350.00 เฉพาะเจาะจง วีระแอร์ 5,350.00 วีระแอร์ 5,350.00 คุณสมบติัตรงตามก าหนด ปน0032.3/1919 ลว 12 พ.ย.62
6 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน 10,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ปตัตาน ีการช่าง 10,000.00 โรงพิมพ์ปตัตาน ีการช่าง 10,000.00 คุณสมบติัตรงตามก าหนด ปน0032.3/1946 ลว 22 พ.ย.62
7 จัดซ้ือวัสดุทางการแพทย์ 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอเซียเมดิคอลอินดัสตร้ี 6,500.00 บริษัทเอเซียเมดิคอลอินดัสตร้ี 6,000.00 คุณสมบติัตรงตามก าหนด ปน0032.3/1950 ลว 22 พ.ย.62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนพฤศจิกายน 2562
โรงพยาบาลแมล่าน

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ  สขร.1

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วิธีซ้ือ / จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
(ราคากลาง) บริษัท/ร้าน จ านวนเงิน บริษัท/ร้าน จ านวนเงิน โดยสรุป หรือข้อตกลงในการจัดซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว 799.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส นานาพาณิชย์ 799.00 ร้าน ส นานาพาณิชย์ 799.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน0032.3/1879 ลว 1 พ.ย.62
2 จัดจ้างเก้บขยะมูลฝอย 1,200.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลนครยะลา 1,200.00 เทศบาลนครยะลา 1,200.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน0032.3/1884 ลว 1 พ.ย.62
3 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางแพทย์ 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทยะลาค้าเหล็ก จ ากัด 2,400.00 บริษัทยะลาค้าเหล็ก จ ากัด 2,400.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน0032.3/1901 ลว 1 พ.ย.62
4 จัดจ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1,695.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทปตัตาน ีเจริญเทรดด้ิงจ ากัด 1,695.00 บริษัทปตัตาน ีเจริญเทรดด้ิงจ ากัด 1,695.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน0032.3/1906 ลว 8 พ.ย.62
5 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางแพทย์ 2,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทยะลาค้าเหล็ก จ ากัด 2,880.00 บริษัทยะลาค้าเหล็ก จ ากัด 2,880.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน0032.3/1910 ลว 8 พ.ย.62
6 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางแพทย์ 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทยะลาค้าเหล็ก จ ากัด 2,400.00 บริษัทยะลาค้าเหล็ก จ ากัด 2,400.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน0032.3/1915 ลว 12 พ.ย.62
7 จัดซ้ือวัสดุซ่อมบ ารุง 350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทปตัตาน ีค้าเหล็ก จ ากัด 350.00 บริษัทปตัตาน ีค้าเหล็ก จ ากัด 350.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน0032.3/1928 ลว 18 พ.ย.62
8 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางแพทย์ 3,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทยะลาค้าเหล็ก จ ากัด 3,120.00 บริษัทยะลาค้าเหล็ก จ ากัด 3,120.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน0032.3/1932 ลว 18 พ.ย.62
9 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางแพทย์ 2,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทยะลาค้าเหล็ก จ ากัด 2,640.00 บริษัทยะลาค้าเหล็ก จ ากัด 2,640.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน0032.3/1936 ลว 18 พ.ย.62

10 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,150.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นวิส์คอม ปตัตานี 1,150.00 หจก.นวิส์คอม ปตัตานี 1,150.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน0032.3/1942 ลว 22 พ.ย.62
11 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางแพทย์ 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทยะลาค้าเหล็ก จ ากัด 2,400.00 บริษัทยะลาค้าเหล็ก จ ากัด 2,400.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน0032.3/1955 ลว 26 พ.ย.62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนพฤศจิกายน 2562
โรงพยาบาลแมล่าน

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ  สขร.1

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ / จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
(บาท) (บาท) บริษัท/ร้าน จ านวนเงิน บริษัท/ร้าน จ านวนเงิน โดยสรุป หรือข้อตกลงในการจัดซ้ือหรือจ้าง

วัสดุทนัตกรรม
1 จัดซ้ือวัสดุทนัตกรรม 4,265.00 4,265.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไดรว์ เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด4,265.00 บ.ไดรว์ เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด4,265.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน0032.3/2728  ลว 31  ต.ค. 62
2 จัดซ้ือวัสดุทนัตกรรม 1,720.00 1,720.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.ดี.ทนัตเวช จ ากัด 1,720.00 บ.เอส.ดี.ทนัตเวช จ ากัด 1,720.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน0032.3/2724  ลว 31  ต.ค. 62
3 จัดซ้ือวัสดุทนัตกรรม 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.เด็นท-์เมท จ ากัด 3,200.00 บ.เด็นท-์เมท จ ากัด 3,200.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน0032.3/2720  ลว 31  ต.ค. 63

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
โรงพยาบาลแมล่าน
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
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