


แบบ สขร. 1

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงนิที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญา

ที่ หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 วัสดุเภสัชกรรม 19,110.00 19,110.00 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) หา้งหุ้นส่วนจ ากดั  เชียงใหมเ่มดิคอลหา้งหุ้นส่วนจ ากดั  เชียงใหมเ่มดิคอล ราคาต  าสุด 17 ต.ค. 65

2 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 51,815.00 51,815.00 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) บริษทั แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากดับริษทั แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากดั ราคาต  าสุด 26 ต.ค. 65

3 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8,750.00 8,750.00 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด 26 ต.ค. 65

4 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,630.00 4,630.00 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) บริษทั ไบโอเทคนคัิล จ ากดั (ส านกังานใหญ่)บริษทั ไบโอเทคนคัิล จ ากดั (ส านกังานใหญ่)ราคาต  าสุด 25 ต.ค. 65

5 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 11,050.00 11,050.00 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) บริษทั เอม็พ ีเมดกรุ๊ป จ ากดั บริษทั เอม็พ ีเมดกรุ๊ป จ ากดั ราคาต  าสุด 26 ต.ค. 65

6 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7,970.00 7,970.00 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดับริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั ราคาต  าสุด 27 ต.ค. 65

7 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 10,170.00 10,170.00 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) บริษทั ควอลิฟาย เมด โซลูชันส์ จ ากดับริษทั ควอลิฟาย เมด โซลูชันส์ จ ากดั ราคาต  าสุด 27 ต.ค. 65

8 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 16,350.00 16,350.00 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด 27 ต.ค. 65

9 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 49,490.00 49,490.00 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) บริษทั เอพ ีไดแอกซ์นอสติกส์ จ ากดั บริษทั เอพ ีไดแอกซ์นอสติกส์ จ ากดั ราคาต  าสุด 31 ต.ค. 65

10 วัสดุงานบ้าน ฯ 1,620.00 1,620.00 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) ยากตัซิงห์ ยากตัซิงห์ ราคาต  าสุด 10 ต.ค. 65

11 วัสดุเชื้อเพลิง ฯ 2,644.00 2,644.00 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ที.ไอ.จี. ล าปางออ๊กซิเยนหา้งหุ้นส่วนจ ากดั ที.ไอ.จี. ล าปางออ๊กซิเยนราคาต  าสุด 17 ต.ค. 65

12 วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,600.00 15,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) บริษทั ฮาวาดี จ ากดั บริษทั ฮาวาดี จ ากดั ราคาต  าสุด 19 ต.ค. 65

13 วัสดุงานบ้าน ฯ 2,160.00 2,160.00 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) ยากตัซิงห์ ยากตัซิงห์ ราคาต  าสุด 20 ต.ค. 65

14 วัสดุงานบ้าน ฯ 17,000.00 17,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) ร้านคลีนเวิลด์ ซัพพลาย ร้านคลีนเวิลด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 25 ต.ค. 65

15 วัสดุงานบ้าน ฯ 23,420.00 23,420.00 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) บริษทัลักค์คลีนนิ งซัพพลาย จ ากดั บริษทัลักค์คลีนนิ งซัพพลาย จ ากดั ราคาต  าสุด 25 ต.ค. 65

16 วัสดุงานบ้าน ฯ 670.00 670.00 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) หจก.เจียวพานชิ หจก.เจียวพานชิ ราคาต  าสุด 26 ต.ค. 65

17 วัสดุไฟฟ้า ฯ 3,000.00 3,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) หจก.เจียวพานชิ หจก.เจียวพานชิ ราคาต  าสุด 26 ต.ค. 65

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน ตลุาคม 2565
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลสบปราบ
วันที่ 1-30 เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2565



ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงนิที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญา

ที่ หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน ตลุาคม 2565
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลสบปราบ
วันที่ 1-30 เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2565

18 วัสดุส านักงาน 2,000.00 2,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) บอยการพมิพ์ บอยการพมิพ์ ราคาต  าสุด 28 ต.ค. 65

19 วัสดุส านักงาน     17,790.50    17,790.50 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) รัตนาพนัธ์ รัตนาพนัธ์ ราคาต  าสุด 28 ต.ค. 65

20 วัสดุไฟฟ้า ฯ      8,501.00     8,501.00 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) บ.เล่าจิ้นกวง จ ากดั บ.เล่าจิ้นกวง จ ากดั ราคาต  าสุด 28 ต.ค. 65

21 วัสดุกอ่สร้าง     13,203.80    13,203.80 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) ร้านอา้ยลา ร้านอา้ยลา ราคาต  าสุด 31 ต.ค. 65

22 วัสดุยานพาหนะ      4,954.10     4,954.10 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) ร้านอา้ยลา ร้านอา้ยลา ราคาต  าสุด 31 ต.ค. 65

23 วัสดุเครื องแต่งกาย      5,650.00     5,650.00 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) เตียเฮ่งฮง เตียเฮ่งฮง ราคาต  าสุด 31 ต.ค. 65

24 วัสดุไฟฟ้า ฯ      9,100.00     9,100.00 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทอ็ป พซีี คอมพวิตอร์ หจก.ทอ็ป พซีี คอมพวิตอร์ ราคาต  าสุด 31 ต.ค. 65

25 วัสดุงานบ้าน ฯ      9,900.00     9,900.00 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) เตียเฮ่งฮง เตียเฮ่งฮง ราคาต  าสุด 31 ต.ค. 65

26 วัสดุเชื้อเพลิง ฯ 51,100.10 51,100.10 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) บริษทั ซีเอส 2018 ออยล์ จ ากดั บริษทั ซีเอส 2018 ออยล์ จ ากดั ราคาต  าสุด 31 ต.ค. 65

27 วัสดุกอ่สร้าง 11,707.00 11,707.00 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) ทวีกอ่สร้าง ทวีกอ่สร้าง ราคาต  าสุด 31 ต.ค. 65

28 วัสดุส านักงาน 8,274.00 8,274.00 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) น้ าดื มบญุศิริ 8 น้ าดื มบญุศิริ 9 ราคาต  าสุด 31 ต.ค. 65

29 วัสดุการแพทย์ 14,500.00 14,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) บริษทั เคมเทค เฮลทแ์คร์ จ ากดั บริษทั เคมเทค เฮลทแ์คร์ จ ากดั ราคาต  าสุด 19 ต.ค. 65

30 วัสดุการแพทย์ 4,590.00 4,590.00 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) บริษทั ลานนาอนิดัสเตรียลแกส๊ จ ากดับริษทั ลานนาอนิดัสเตรียลแกส๊ จ ากดั ราคาต  าสุด 19 ต.ค. 65

31 วัสดุการแพทย์ 1,712.00 1,712.00 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด 19 ต.ค. 65

32 วัสดุการแพทย์ 2,200.00 2,200.00 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) บริษทั ไทยกอ๊ส จ ากดั บริษทั ไทยกอ๊ส จ ากดั ราคาต  าสุด 19 ต.ค. 65

33 วัสดุการแพทย์ 1,750.00 1,750.00 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) บริษทั พ.ีพ.ีเอส.ฮอสพทิอล ซัพพลาย จ ากดับริษทั พ.ีพ.ีเอส.ฮอสพทิอล ซัพพลาย จ ากดัราคาต  าสุด 19 ต.ค. 65

34 วัสดุการแพทย์ 19,060.00 19,060.00 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) หจก.อนิสทรูเมน้ แล็ป หจก.อนิสทรูเมน้ แล็ป ราคาต  าสุด 19 ต.ค. 65

35 วัสดุการแพทย์ 1,520.00 1,520.00 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากดั บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากดั ราคาต  าสุด 19 ต.ค. 65



ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงนิที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญา

ที่ หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน ตลุาคม 2565
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลสบปราบ
วันที่ 1-30 เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2565

36 วัสดุการแพทย์ 8,126.65 8,126.65 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด 19 ต.ค. 65

37 วัสดุการแพทย์ 1,730.00 1,730.00 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พรรษาเวชภณัฑ์ หจก.พรรษาเวชภณัฑ์ ราคาต  าสุด 19 ต.ค. 65

38 วัสดุการแพทย์ 1,320.00 1,320.00 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากดั บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากดั ราคาต  าสุด 19 ต.ค. 65

39 วัสดุการแพทย์ 10,074.03 10,074.03 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั ราคาต  าสุด 26 ต.ค. 65

40 วัสดุการแพทย์ 480.00 480.00 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) บริษทั ลานนาอนิดัสเตรียลแกส๊ จ ากดับริษทั ลานนาอนิดัสเตรียลแกส๊ จ ากดั ราคาต  าสุด 26 ต.ค. 65

41 วัสดุการแพทย์ 28,922.37 28,922.37 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) บริษทั ออ๊กซิเย็น จ ากดั บริษทั ออ๊กซิเย็น จ ากดั ราคาต  าสุด 26 ต.ค. 65

42 ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะติดเชื้อ 12,504.00 12,504.00 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ส.เรืองโรจนส์ระบรีุหา้งหุ้นส่วนจ ากดั ส.เรืองโรจนส์ระบรีุ ราคาต  าสุด 31 ต.ค. 65

43 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) 4,675.00 4,675.00 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) บริษทั เอก็ซา ซีแลม จ ากดั (ส านกังานใหญ่)บริษทั เอก็ซา ซีแลม จ ากดั (ส านกังานใหญ่)ราคาต  าสุด 17 ต.ค. 65

44 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) 7,790.00 7,790.00 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) บริษทั พ ีซี ท ีลาบอราตอรี  เซอร์วิส จ ากดับริษทั พ ีซี ท ีลาบอราตอรี  เซอร์วิส จ ากดัราคาต  าสุด 17 ต.ค. 65

45 ค่าจ้างเหมาบริการอื น(สนับสนุน) 58,340.00 58,340.00 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) ดอนไชยผ้ามา่นและแอร์ ดอนไชยผ้ามา่นและแอร์ ราคาต  าสุด 17 ต.ค. 65

46 ค่าจ้างเหมาบริการอื น(สนับสนุน) 535.00 535.00 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) บริษทั โฮลต้ิง โลตัส จ ากดั (ส านกังานใหญ่)บริษทั โฮลต้ิง โลตัส จ ากดั (ส านกังานใหญ่)ราคาต  าสุด 17 ต.ค. 65

47 ค่าจ้างเหมาบริการอื น(สนับสนุน) 856.00 856.00 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) บริษทั ท.ีเอช.นคิ จ ากดั บริษทั ท.ีเอช.นคิ จ ากดั ราคาต  าสุด 17 ต.ค. 65

48 ค่าจ้างเหมาบริการอื น(สนับสนุน) 19,855.00 19,855.00 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) บริษทั บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จ ากดับริษทั บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จ ากดัราคาต  าสุด 17 ต.ค. 65

49 ค่าจ้างเหมาบริการอื น(สนับสนุน) 1,400.00 1,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) นายชาญบงกช  วงค์ษา นายชาญบงกช  วงค์ษา ราคาต  าสุด 21 ต.ค. 65

50 ค่าจ้างเหมาบริการอื น(สนับสนุน) 2,485.00 2,485.00 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) จิตวัฒนาการพมิพ์ จิตวัฒนาการพมิพ์ ราคาต  าสุด 31 ต.ค. 65

51 ค่าจ้างเหมาบริการอื น(สนับสนุน) 726.00 726.00 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด 31 ต.ค. 65

52 ค่าจ้างเหมาบริการอื น(สนับสนุน) 3,994.42 3,994.42 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด 31 ต.ค. 65

53 ค่าจ้างเหมาบริการอื น(สนับสนุน) 3,500.00 3,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง(ข) บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด 31 ต.ค. 65



ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงนิที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญา

ที่ หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน ตลุาคม 2565
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลสบปราบ
วันที่ 1-30 เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2565

54 ค่าจ้างเหมาบริการอื น(สนับสนุน) 10,492.00 10,492.00 เฉพาะเจาะจง นายเจริญ  ฟธูรรม นายเจริญ  ฟธูรรม ราคาต  าสุด 28 ก.ย. 65

55 ค่าจ้างเหมาบริการอื น(สนับสนุน) 10,665.00 10,665.00 เฉพาะเจาะจง นายบญุเที ยง  มาใจ นายบญุเที ยง  มาใจ ราคาต  าสุด 28 ก.ย. 65

56 ค่าจ้างเหมาบริการอื น(สนับสนุน) 5,437.00 5,437.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐนชิา  ปงิวงศ์ นางสาวฐนชิา  ปงิวงศ์ ราคาต  าสุด 28 ก.ย. 65

57 ค่าจ้างเหมาบริการอื น(สนับสนุน) 6,723.00 6,723.00 เฉพาะเจาะจง นายธนาภพ  มะโนรมย์ นายธนาภพ  มะโนรมย์ ราคาต  าสุด 28 ก.ย. 65

58 ค่าจ้างเหมาบริการอื น(สนับสนุน) 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภาสิน ี อบุลศรี นางสาวภาสิน ี อบุลศรี ราคาต  าสุด 30 ก.ย. 65

59 ค่าจ้างเหมาบริการอื น(สนับสนุน) 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรินทร์ วงศ์สอน นางสาวพชัรินทร์ วงศ์สอน ราคาต  าสุด 28 ก.ย. 65

60 ค่าจ้างเหมาบริการอื น(สนับสนุน) 11,550.00 11,550.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ  ถึงทุ่ง นายอดิศักด์ิ  ถึงทุ่ง ราคาต  าสุด 28 ก.ย. 65

61 ค่าจ้างเหมาบริการอื น(สนับสนุน) 9,014.00 9,014.00 เฉพาะเจาะจง นายธนาพทัธ์  ปงกา นายธนาพทัธ์  ปงกา ราคาต  าสุด 28 ก.ย. 65

62 ค่าจ้างเหมาบริการอื น(สนับสนุน) 7,524.00 7,524.00 เฉพาะเจาะจง นางสุรีย์รัตน ์ กนัทะวงศ์ นางสุรีย์รัตน ์ กนัทะวงศ์ ราคาต  าสุด 28 ก.ย. 65

63 ค่าจ้างเหมาบริการอื น(สนับสนุน) 2,988.00 2,988.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจิตรา  ค ามา นางสาวสุจิตรา  ค ามา ราคาต  าสุด 30 ก.ย. 65

64 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั รักษาความปลอดภยั โคเวอร์คอนแทรคทเ์ซฟต้ีการ์ด จ ากดับริษทั รักษาความปลอดภยั โคเวอร์คอนแทรคทเ์ซฟต้ีการ์ด จ ากดัราคาต  าสุด 9 ก.ย. 65

65 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด 26,340.00 26,340.00 e-bidding บริษทั นยิมพานชิล าปาง จ ากดั บริษทั นยิมพานชิล าปาง จ ากดั ราคาต  าสุด 9 ม.ีค. 65

66 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 48,000.00 48,000.00 e-bidding บริษ ท ลักค์ คลีนนิ ง ซัพพลาย จ ากดับริษ ท ลักค์ คลีนนิ ง ซัพพลาย จ ากดั ราคาต  าสุด 12 ก.ย. 65

67 ค่าจ้างเหมาตรวจปฏิบัติการ 68,084.27 68,084.27 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอร์ิธ ซายน ์ไดแอกโนสติก จ ากดับริษทั เอร์ิธ ซายน ์ไดแอกโนสติก จ ากดั ราคาต  าสุด 8 ก.พ. 65

68 ค่าจ้างตรวจเอก็ซเรย์ (X-Ray) 41,000.00 41,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลาวด์ เมดิคอล จ ากดั บริษัท คลาวด์ เมดิคอล จ ากดั ราคาต  าสุด 9 ก.ย. 65

69 ค่าจ้างเหมาตรวจปฏิบัติการ 16,907.00 16,907.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั กู๊ด เฮลธ์ ฟาร์มาซูคอล จ ากดับริษทั กู๊ด เฮลธ์ ฟาร์มาซูคอล จ ากดั ราคาต  าสุด 17 พ.ค. 65

70 ซ้ืออาหารปรุงส าเร็จรูปส าหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ 29,640.00 29,640.00 เฉพาะเจาะจง นางรัตนา  สุกนัทา นางรัตนา  สุกนัทา ราคาต  าสุด 12 ก.ย. 65

71 ซ้ืออาหารปรุงส าเร็จรูปส าหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ 26,785.00 26,785.00 เฉพาะเจาะจง นางรัตนา  สุกนัทา นางรัตนา  สุกนัทา ราคาต  าสุด 12 ก.ย. 65



ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงนิที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญา

ที่ หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน ตลุาคม 2565
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลสบปราบ
วันที่ 1-30 เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2565

72 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,995.00 4,995.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั บริษทั พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 18 ต.ค. 65

73 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั บริษทั พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 18 ต.ค. 65

74 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,650.00 4,650.00 เฉพาะเจาะจง SPS Medical ( ศรีประสิทธิ ์โอสถ ) SPS Medical ( ศรีประสิทธิ ์โอสถ )สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 18 ต.ค. 65

75 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,968.00 4,968.00 เฉพาะเจาะจง ธงทองโอสถ ธงทองโอสถ สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 18 ต.ค. 65

76 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ไทยเอฟดี ไทยเอฟดี สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 18 ต.ค. 65

77 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 18 ต.ค. 65

78 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2,343.30 2,343.30 เฉพาะเจาะจง DKSH (ประเทศไทย) จ ากดั DKSH (ประเทศไทย) จ ากดั สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 18 ต.ค. 65

79 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 1,395.00 1,395.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชั น จ ากดั บริษทั เจ เอส วิชั น จ ากดั สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 18 ต.ค. 65

80 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 3,975.00 3,975.00 เฉพาะเจาะจง Premed Premed สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 18 ต.ค. 65

81 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง Zuellig Pharma Zuellig Pharma สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 18 ต.ค. 65

82 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,440.00 4,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.เอน็.บ.ีลาบอราตอรี  (อ านวยเภสัช) จ ากดับริษทั เอ.เอน็.บ.ีลาบอราตอรี  (อ านวยเภสัช) จ ากดัสืบราคาร่วมระดับจังหวัด 18 ต.ค. 65

83 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 18 ต.ค. 65

84 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,350.00 4,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 18 ต.ค. 65

85 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 3,660.00 3,660.00 เฉพาะเจาะจง ภญิโญฟาร์มาซี ภญิโญฟาร์มาซี สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 18 ต.ค. 65

86 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2,460.00 2,460.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 18 ต.ค. 65

87 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 18 ต.ค. 65

88 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,250.00 4,250.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 18 ต.ค. 65

89 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,943.40 4,943.40 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 18 ต.ค. 65



ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงนิที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญา

ที่ หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน ตลุาคม 2565
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลสบปราบ
วันที่ 1-30 เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2565

90 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,904.88 4,904.88 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 18 ต.ค. 65

91 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 3,560.96 3,560.96 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 18 ต.ค. 65

92 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,986.20 4,986.20 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 18 ต.ค. 65

93 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 18 ต.ค. 65

94 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 3,144.30 3,144.30 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 18 ต.ค. 65

95 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดับริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดัสืบราคาร่วมระดับจังหวัด 18 ต.ค. 65

96 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดับริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดัสืบราคาร่วมระดับจังหวัด 18 ต.ค. 65

97 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,725.00 4,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดับริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดัสืบราคาร่วมระดับจังหวัด 18 ต.ค. 65

98 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,066.00 4,066.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บ.ีเอล็.ฮ้ัว จ ากดั บริษทั บ.ีเอล็.ฮ้ัว จ ากดั สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 18 ต.ค. 65

99 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,950.00 4,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.เอน็.บ.ีลาบอราตอรี  (อ านวยเภสัช) จ ากดับริษทั เอ.เอน็.บ.ีลาบอราตอรี  (อ านวยเภสัช) จ ากดัสืบราคาร่วมระดับจังหวัด 18 ต.ค. 65


