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บันทึกข้อความ 



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกเลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 เชื้อเพลิง ฯ 2,644.00 2,644.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ท.ีไอ.จ.ี ล าปางอ๊อกซิเยหา้งหุ้นส่วนจ ากัด ท.ีไอ.จ.ี ล าปางอ๊อกซิเยราคาต  าสุด 2 ก.ย. 65

2 ก่อสร้าง 50,622.00 50,622.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษทั รื นรมย์ พร็อพเพอร์ต้ี 99 จ ากัดบริษทั รื นรมย์ พร็อพเพอร์ต้ี 99 จ ากัดราคาต  าสุด 7 ก.ย. 65

3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ร้านเทพยางยนต์ ร้านเทพยางยนต์ ราคาต  าสุด 9 ส.ค. 65

4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง14,050.00 14,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ร้านสยามแอร์ ร้านสยามแอร์ ราคาต  าสุด 7 ก.ย. 65

5 ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ งปลูกสร้าง53,500.00 53,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายอินแก้ว  นันทวชิัย นายอินแก้ว  นันทวชิัย ราคาต  าสุด 9 ส.ค. 65

6 ค่าจ้างเหมาบริการอื น(สนับสนุน) 5,300.00 5,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางโสภา ศรีอิ นแก้ว นางโสภา ศรีอิ นแก้ว ราคาต  าสุด 3 ก.ย. 65

7 ค่าจ้างเหมาบริการอื น(สนับสนุน) 16,000.00 16,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) กิ๊ก สต๊ิกเกอร์ กิ๊ก สต๊ิกเกอร์ ราคาต  าสุด 7 ก.ย. 65

8 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 2,100.16 2,100.16 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษทั ทรู มูฟ ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั น จ ากัดบริษทั ทรู มูฟ ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั น จ ากัดราคาต  าสุด 1 ก.ย. 65

9 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,800.00 4,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ไทยเอฟดี ไทยเอฟดี สืบราคาร่วมระดับจงัหวดั 9 ส.ค. 22

10 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,815.00 4,815.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) Diethelm Keller  Logistics Diethelm Keller  Logistics สืบราคาร่วมระดับจงัหวดั 10 ส.ค. 22

11 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 1,524.75 1,524.75 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัดบริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัดสืบราคาร่วมระดับจงัหวดั 18 ส.ค. 22

12 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2,650.00 2,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ห.จ.ก. แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอรี ห.จ.ก. แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอรี สืบราคาร่วมระดับจงัหวดั 15 ส.ค. 22

13 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 1,526.00 1,526.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด สืบราคาร่วมระดับจงัหวดั 18 ส.ค. 22

14 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,815.00 4,815.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด สืบราคาร่วมระดับจงัหวดั 18 ส.ค. 22

15 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2,720.00 2,720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษทั ยูโทเปี้ยน จ ากัด บริษทั ยูโทเปี้ยน จ ากัด สืบราคาร่วมระดับจงัหวดั 18 ส.ค. 22

16 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,640.00 4,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด บริษัท เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด สืบราคาร่วมระดับจงัหวดั 18 ส.ค. 22

17 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2,700.00 2,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัดบริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัดสืบราคาร่วมระดับจงัหวดั 18 ส.ค. 22

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กันยายน  2565

(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลสบปราบ

วันที ่9  เดอืน กันยายน พ.ศ. 2565
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18 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2,500.00 2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม สืบราคาร่วมระดับจงัหวดั 18 ส.ค. 22
19 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,896.32 4,896.32 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม สืบราคาร่วมระดับจงัหวดั 18 ส.ค. 22
20 ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,500.00 4,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม สืบราคาร่วมระดับจงัหวดั 18 ส.ค. 22
21 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 330.00 330.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม สืบราคาร่วมระดับจงัหวดั 18 ส.ค. 22
22 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,494.00 4,494.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม สืบราคาร่วมระดับจงัหวดั 18 ส.ค. 22
23 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,911.30 4,911.30 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) Diethelm Keller  LogisticsDiethelm Keller  Logisticsสืบราคาร่วมระดับจงัหวดั 19 ส.ค. 22
26 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,800.00 4,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดสืบราคาร่วมระดับจงัหวดั 18 ส.ค. 22
27 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,815.00 4,815.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัดบริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัดสืบราคาร่วมระดับจงัหวดั 17 ส.ค. 22
28 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 1,067.86 1,067.86 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รพ.เถิน รพ.เถิน สืบราคาร่วมระดับจงัหวดั 26 ส.ค. 22
33 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2,340.00 2,340.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัดบริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัดสืบราคาร่วมระดับจงัหวดั 18 ส.ค. 22
39 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2,140.00 2,140.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) T Man T Man สืบราคาร่วมระดับจงัหวดั 19 ส.ค. 22
40 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2,970.00 2,970.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) Umeda Umeda สืบราคาร่วมระดับจงัหวดั 25 ส.ค. 22
41 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 1,980.00 1,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) Umeda Umeda สืบราคาร่วมระดับจงัหวดั 25 ส.ค. 22
42 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,494.00 4,494.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท อาร์.เอ็กซ์. จ ากัด บริษัท อาร์.เอ็กซ์. จ ากัด สืบราคาร่วมระดับจงัหวดั 26 ส.ค. 22
43 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,950.00 4,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอรี ส์ (1969) จ ากัดบริษัท ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอรี ส์ (1969) จ ากัดสืบราคาร่วมระดับจงัหวดั 26 ส.ค. 22
44 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 3,800.00 3,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอรี ส์ (1969) จ ากัดบริษัท ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอรี ส์ (1969) จ ากัดสืบราคาร่วมระดับจงัหวดั 26 ส.ค. 22
45 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,560.00 4,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) Zuellig Pharma Zuellig Pharma สืบราคาร่วมระดับจงัหวดั 26 ส.ค. 22

ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2,250.00 2,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ภิญโญฟาร์มาซี ภิญโญฟาร์มาซี สืบราคาร่วมระดับจงัหวดั 29 ส.ค. 22
46 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2,030.00 2,030.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ภิญโญฟาร์มาซี ภิญโญฟาร์มาซี สืบราคาร่วมระดับจงัหวดั 29 ส.ค. 22
47 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 391.20 391.20 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ภิญโญฟาร์มาซี ภิญโญฟาร์มาซี สืบราคาร่วมระดับจงัหวดั 29 ส.ค. 22
48 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 802.50 802.50 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัดบริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัดสืบราคาร่วมระดับจงัหวดั 29 ส.ค. 22
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49 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2,268.40 2,268.40 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัดบริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัดสืบราคาร่วมระดับจงัหวดั 29 ส.ค. 22
50 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,975.50 4,975.50 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัดบริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัดสืบราคาร่วมระดับจงัหวดั 29 ส.ค. 22
51 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,708.00 4,708.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัดบริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัดสืบราคาร่วมระดับจงัหวดั 29 ส.ค. 22
52 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,815.00 4,815.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) Zuellig Pharma Zuellig Pharma สืบราคาร่วมระดับจงัหวดั 1 ก.ย. 22
53 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,950.00 4,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดสืบราคาร่วมระดับจงัหวดั 1 ก.ย. 22
54 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,725.00 4,725.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดสืบราคาร่วมระดับจงัหวดั 1 ก.ย. 22
55 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,800.00 4,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดสืบราคาร่วมระดับจงัหวดั 1 ก.ย. 22
56 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,005.00 4,005.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดสืบราคาร่วมระดับจงัหวดั 1 ก.ย. 22
57 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,815.00 4,815.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) Zuellig Pharma Zuellig Pharma สืบราคาร่วมระดับจงัหวดั 1 ส.ค. 22
58 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2,600.00 2,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม สืบราคาร่วมระดับจงัหวดั 2 ก.ย. 22
59 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,943.40 4,943.40 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม สืบราคาร่วมระดับจงัหวดั 2 ก.ย. 22
60 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 3,180.00 3,180.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม สืบราคาร่วมระดับจงัหวดั 2 ก.ย. 65
61 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,494.00 4,494.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม สืบราคาร่วมระดับจงัหวดั 2 ก.ย. 65
62 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,750.00 4,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) SPS Medical ( ศรีประสิทธิ ์โอสถ )SPS Medical ( ศรีประสิทธิ ์โอสถ )สืบราคาร่วมระดับจงัหวดั 1 ก.ย. 65
63 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2,175.00 2,175.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) SPS Medical ( ศรีประสิทธิ ์โอสถ )SPS Medical ( ศรีประสิทธิ ์โอสถ )สืบราคาร่วมระดับจงัหวดั 1 ก.ย. 65
64 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2,775.00 2,775.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) SPS Medical ( ศรีประสิทธิ ์โอสถ )SPS Medical ( ศรีประสิทธิ ์โอสถ )สืบราคาร่วมระดับจงัหวดั 1 ก.ย. 65
65 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2,500.00 2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) SPS Medical ( ศรีประสิทธิ ์โอสถ )SPS Medical ( ศรีประสิทธิ ์โอสถ )สืบราคาร่วมระดับจงัหวดั 1 ก.ย. 65
66 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,815.00 4,815.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัดบริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัดสืบราคาร่วมระดับจงัหวดั 2 ก.ย. 65
67 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,911.30 4,911.30 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) Diethelm Keller  LogisticsDiethelm Keller  Logisticsสืบราคาร่วมระดับจงัหวดั 2 ก.ย. 65
68 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,890.00 4,890.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากัดบริษัท ว.ีแอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัดสืบราคาร่วมระดับจงัหวดั 3 ก.ย. 65



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่อง หน่วยงานมีการเปิดเผยข อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบ น์ปีงบประมาณ์2565 

ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข  
 
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร์กลุ่มงานบริหารท ่วไป 
ว น/เดือน/ป์ี   :  9์์ก นยายน์์2565 

 
ห วข์ อ์:   ข อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบ น 

 
 
รายละเอียดข อม์ูล   
         17.5 แบบสรุปผลการจ ดหาพ สดุในแต่ละรอบเดือนก นยายน์ปีงบประมาณ์2565 

 
 

Link์ภายนอก์์ : ไม์่มี 
หมายเหต์ุ์์:  - 

 
ผู ร บผิดชอบการให ขอม์ูล                                             ผู อน์ุม์ ติร บรอง 

                                                      
  

์์์์์์์์์์์์์์์์(นางสาวพิณญาดา์์ดวงสาร)์                                (นางสาวนฤนาท์์จอมภาปิน) 
์       ต าแหน่ง์น กจ ดการงานท ่วไปปฏิบ ติการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ต าแหน่ง์ผู อ านวยการโรงพยาบาลสบปราบ 
์์์์์์์์์ว นที่์9์เดือน์ก นยายน์พ.ศ.์2565์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์9์เดือน์ก นยายน์พ.ศ.์2565 
์์์์์์์์์   
 
 

 
ผู ร์ บผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นางสาวสุพรรณษา์์บุญศิริช ย) 

น กวิชาการพ สดุ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์
ว นที่ 9  เด์ือน์ก นยายน์พ.ศ. 2565   


