
แบบ สขร. 1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

1 งานบ้าน ฯ 1,512.00 1,512.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ยากัตซิงห์ ยากัตซิงห์ ราคาต่่าสุด 11 ส.ค. 65

2 งานบ้าน ฯ 8,500.00 8,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ ราคาต่่าสุด 11 ส.ค. 65

3 งานบ้าน ฯ 14,480.00 14,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษทัลักค์คลีนนิ่งซัพพลาย จ่ากัดบริษทัลักค์คลีนนิ่งซัพพลาย จ่ากัด ราคาต่่าสุด 16 ส.ค. 65

4 เชื้อเพลิง ฯ 416.00 416.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด ท.ีไอ.จ.ี ล่าปางอ๊อกซิเยนหา้งหุ้นส่วนจ่ากัด ท.ีไอ.จ.ี ล่าปางอ๊อกซิเยนราคาต่่าสุด 17 ส.ค. 65

5 ก่อสร้าง 49,258.00 49,258.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษทั ร่ืนรมย์ พร็อพเพอร์ต้ี 99 จ่ากัดบริษทั ร่ืนรมย์ พร็อพเพอร์ต้ี 99 จ่ากัดราคาต่่าสุด 17 ส.ค. 65

6 คอมพิวเตอร์ 25,350.00 25,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษทั ฮาวาดี จ่ากัด บริษทั ฮาวาดี จ่ากัด ราคาต่่าสุด 18 ส.ค. 65

7 งานบ้าน ฯ 536.00 536.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ร้านธนีันทรุ่์งเรืองการค้าสบปราบร้านธนีันทรุ่์งเรืองการค้าสบปราบ ราคาต่่าสุด 18 ส.ค. 65

8 เชื้อเพลิง ฯ 416.00 416.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด ท.ีไอ.จ.ี ล่าปางอ๊อกซิเยนหา้งหุ้นส่วนจ่ากัด ท.ีไอ.จ.ี ล่าปางอ๊อกซิเยนราคาต่่าสุด 22 ส.ค. 65

9 งานบ้าน ฯ 21,534.00 21,534.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เตียเฮ่งฮง เตียเฮ่งฮง ราคาต่่าสุด 24 ส.ค. 65

10 ส่านักงาน 700.00 700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช ราคาต่่าสุด 24 ส.ค. 65

11 ไฟฟ้า ฯ 14,680.00 14,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เอไอ-ไพศาล เอไอ-ไพศาล ราคาต่่าสุด 25 ส.ค. 65

12 ก่อสร้าง 4,200.00 4,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) วนัชัยธรุกิจก่อสร้าง วนัชัยธรุกิจก่อสร้าง ราคาต่่าสุด 25 ส.ค. 65

13 อื่น ๆ 3,520.30 3,520.30 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ร้านอ้ายลา ร้านอ้ายลา ราคาต่่าสุด 29 ส.ค. 65

14 ยานพาหนะ 1,669.20 1,669.20 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ร้านอ้ายลา ร้านอ้ายลา ราคาต่่าสุด 29 ส.ค. 65

15 ส่านักงาน 1,500.00 1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.น้่าล้อมเคหะภณัฑ์ หจก.น้่าล้อมเคหะภณัฑ์ ราคาต่่าสุด 29 ส.ค. 65

16 งานบ้าน ฯ 8,000.00 8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ร้านคลีนเวลิด์ ซัพพลาย ร้านคลีนเวลิด์ ซัพพลาย ราคาต่่าสุด 29 ส.ค. 65

17 ส่านักงาน 3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.น้่าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก.น้่าล้อมเคหะภัณฑ์ ราคาต่่าสุด 29 ส.ค. 65
18 งานบ้าน ฯ 2,900.00 2,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ยากัตซิงห์ ยากัตซิงห์ ราคาต่่าสุด 30 ก.ย. 65
19 ส่านักงาน 7,146.00 7,146.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) น้่าด่ืมบุญศิริ 8 น้่าด่ืมบุญศิริ 9 ราคาต่่าสุด 31 ส.ค. 65

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม  2565

(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลสบปราบ
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20 ส่านักงาน 15,781.00 15,781.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รัตนาพันธ์ รัตนาพันธ์ ราคาต่่าสุด 31 ส.ค. 65
21 ก่อสร้าง 45,933.00 45,933.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ร่ืนรมย์ พร็อพเพอร์ต้ี 99 จ่ากัดบริษัท ร่ืนรมย์ พร็อพเพอร์ต้ี 99 จ่ากัดราคาต่่าสุด 31 ส.ค. 65
22 เชื้อเพลิง ฯ 61,290.00 61,290.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ซีเอส 2018 ออยล์ จ่ากัดบริษัท ซีเอส 2018 ออยล์ จ่ากัดราคาต่่าสุด 31 ส.ค. 65
23 บริโภค 61,570.00 61,570.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางรัตนา สุกันทา นางรัตนา สุกันทา ราคาต่่าสุด 31 ส.ค. 65
26 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 56,500.00 56,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ่ากัด บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 19 ส.ค. 65
27 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8,320.00 8,320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ่ากัดบริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ่ากัด ราคาต่่าสุด 19 ส.ค. 65
28 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7,358.00 7,358.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ่ากัดบริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ่ากัดราคาต่่าสุด 19 ส.ค. 65
33 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 45,000.00 45,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท เอเอ็มเอสแล็บ จ่ากัดบริษัท เอเอ็มเอสแล็บ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 22 ส.ค. 65
39 วัสดุทันตกรรม 3,200.00 3,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ดีเอส ออลล์ จ่ากัด บริษัท ดีเอส ออลล์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 16 ส.ค. 65
40 วัสดุทันตกรรม 5,500.00 5,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่นบริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่นราคาต่่าสุด 16 ส.ค. 65
41 วัสดุทันตกรรม 5,949.20 5,949.20 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัดบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัดราคาต่่าสุด 16 ส.ค. 65
42 วัสดุทันตกรรม 1,069.75 1,069.75 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัดบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัดราคาต่่าสุด 19 ส.ค. 65
43 วัสดุทันตกรรม 1,990.00 1,990.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ไดรว์ เด็นทัล่ อินคอร์ปอเรชั่น จ่ากัดบริษัท ไดรว์ เด็นทัล่ อินคอร์ปอเรชั่น จ่ากัดราคาต่่าสุด 26 ส.ค. 65
44 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง6,000.00 6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ร้านเทพยางยนต์ ร้านเทพยางยนต์ ราคาต่่าสุด 10 ส.ค. 65
45 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง14,700.00 14,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ร้านเทพยางยนต์ ร้านเทพยางยนต์ ราคาต่่าสุด 18 ส.ค. 65
46 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง9,630.00 9,630.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ร้านเทพยางยนต์ ร้านเทพยางยนต์ ราคาต่่าสุด 31 ส.ค. 65
47 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง10,300.00 10,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ร้านเทพยางยนต์ ร้านเทพยางยนต์ ราคาต่่าสุด 24 ส.ค. 65
48 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง8,000.00 8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) อ๊อดประดับยนต์ อ๊อดประดับยนต์ ราคาต่่าสุด 31 ส.ค. 65
49 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง13,000.00 13,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด เอส ออโต้ ไทร์ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด เอส ออโต้ ไทร์ราคาต่่าสุด 27 ส.ค. 65
50 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง15,401.15 15,401.15 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท โตโยต้านอร์ทเทิร์น (ล่าปาง) จ่ากัดบริษัท โตโยต้านอร์ทเทิร์น (ล่าปาง) จ่ากัดราคาต่่าสุด 1 ส.ค. 65
51 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง41,944.00 41,944.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท โตโยต้านอร์ทเทิร์น (ล่าปาง) จ่ากัดบริษัท โตโยต้านอร์ทเทิร์น (ล่าปาง) จ่ากัดราคาต่่าสุด 1 ส.ค. 65
52 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง19,338.11 19,338.11 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท โตโยต้านอร์ทเทิร์น (ล่าปาง) จ่ากัดบริษัท โตโยต้านอร์ทเทิร์น (ล่าปาง) จ่ากัดราคาต่่าสุด 23 ส.ค. 65
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53 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ส่านักงาน 2,100.00 2,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางโสภา ศรีอิ่นแก้ว นางโสภา ศรีอิ่นแก้ว ราคาต่่าสุด 14 ส.ค. 65
54 ค่าซ่อมแซมอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 17,100.00 17,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายอินแก้ว  นันทวิชัย นายอินแก้ว  นันทวิชัย ราคาต่่าสุด 15 ส.ค. 65
55 ค่าจ้างเหมาก่าจัดขยะติดเชื้อ 12,984.00 12,984.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด ส.เรืองโรจน์สระบุรีห้างหุน้ส่วนจ่ากัด ส.เรืองโรจน์สระบุรีราคาต่่าสุด 31 ส.ค. 65
56 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) 6,695.00 6,695.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ่ากัด (ส่านักงานใหญ่)บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ่ากัด (ส่านักงานใหญ่)ราคาต่่าสุด 8 ส.ค. 65
57 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) 3,800.00 3,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท พี ซี ที ลาบอราตอร่ี เซอร์วิส จ่ากัดบริษัท พี ซี ที ลาบอราตอร่ี เซอร์วิส จ่ากัดราคาต่่าสุด 18 ส.ค. 65
58 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)19,235.00 19,235.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ่ากัด (ส่านักงานใหญ่)บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ่ากัด (ส่านักงานใหญ่)ราคาต่่าสุด 31 ส.ค. 65
59 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) 400.00 400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ลิขิตสต๊ิกเกอร์ ลิขิตสต๊ิกเกอร์ ราคาต่่าสุด 11 ส.ค. 65
60 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) 1,200.00 1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บอยการพิมพ์ บอยการพิมพ์ ราคาต่่าสุด 11 ส.ค. 65
61 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางโสภา ศรีอิ่นแก้ว นางโสภา ศรีอิ่นแก้ว ราคาต่่าสุด 14 ส.ค. 65
62 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) 960.00 960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) จิตวัฒนาการพิมพ์ จิตวัฒนาการพิมพ์ ราคาต่่าสุด 23 ส.ค. 65
63 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) 14,000.00 14,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายโชคชัย  ยะชะระ นายโชคชัย  ยะชะระ ราคาต่่าสุด 25 ส.ค. 65
64 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) 3,900.00 3,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางโสภา ศรีอิ่นแก้ว นางโสภา ศรีอิ่นแก้ว ราคาต่่าสุด 29 ส.ค. 65
65 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) 2,675.00 2,675.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ่ากัดบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ่ากัดราคาต่่าสุด 31 ส.ค. 65
66 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) 960.00 960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บิก๊โครงไม้ ป้ายไวนิล บิก๊โครงไม้ ป้ายไวนิล ราคาต่่าสุด 31 ส.ค. 65
67 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 13,910.00 13,910.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ่ากัด (มหาชน)บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ่ากัด (มหาชน)ราคาต่่าสุด 31 ส.ค. 65
68 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2,720.00 2,720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท โปลิฟาร์ม จ่ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ่ากัด สืบราคาร่วมระดับจังหวดั 14 ก.ค. 22
69 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,490.00 4,490.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ่ากัดบริษัท ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ่ากัดสืบราคาร่วมระดับจังหวดั 14 ก.ค. 22
70 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,350.00 4,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) SPS Medical ( ศรีประสิทธิ ์โอสถ )SPS Medical ( ศรีประสิทธิ ์โอสถ )สืบราคาร่วมระดับจังหวดั 12 ก.ค. 22
71 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,750.00 4,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) SPS Medical ( ศรีประสิทธิ ์โอสถ )SPS Medical ( ศรีประสิทธิ ์โอสถ )สืบราคาร่วมระดับจังหวดั 12 ก.ค. 22
72 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,800.00 4,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ่ากัดบริษัท ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ่ากัดสืบราคาร่วมระดับจังหวดั 19 ก.ค. 22
73 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,500.00 4,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) Premed Premed สืบราคาร่วมระดับจังหวดั 14 ก.ค. 22
74 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 3,432.24 3,432.24 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) โรงพยาบาลล่าปาง (คลังยา)โรงพยาบาลล่าปาง (คลังยา)สืบราคาร่วมระดับจังหวดั 8 ก.ค. 22
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75 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,425.00 4,425.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1976) จ่ากัดบริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1976) จ่ากัดสืบราคาร่วมระดับจังหวดั 14 ก.ค. 22
76 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,480.00 4,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1976) จ่ากัดบริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1976) จ่ากัดสืบราคาร่วมระดับจังหวดั 14 ก.ค. 22
77 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2,820.00 2,820.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) T Man T Man สืบราคาร่วมระดับจังหวดั 14 ก.ค. 22
78 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2,696.40 2,696.40 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท อาร์.เอ็กซ์. จ่ากัด บริษัท อาร์.เอ็กซ์. จ่ากัด สืบราคาร่วมระดับจังหวดั 12 ก.ค. 22
79 ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ 3,700.00 3,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) SPS Medical ( ศรีประสิทธิ ์โอสถ )SPS Medical ( ศรีประสิทธิ ์โอสถ )สืบราคาร่วมระดับจังหวดั 12 ก.ค. 22
80 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,440.00 4,440.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) SPS Medical ( ศรีประสิทธิ ์โอสถ )SPS Medical ( ศรีประสิทธิ ์โอสถ )สืบราคาร่วมระดับจังหวดั 12 ก.ค. 22
81 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 1,284.00 1,284.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม สืบราคาร่วมระดับจังหวดั 8 ส.ค. 22
82 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 1,070.00 1,070.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม สืบราคาร่วมระดับจังหวดั 8 ส.ค. 22
83 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2,050.00 2,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม สืบราคาร่วมระดับจังหวดั 8 ส.ค. 22
84 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2,445.00 2,445.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ่ากัดบริษัท ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ่ากัดสืบราคาร่วมระดับจังหวดั 8 ส.ค. 22
85 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2,445.00 2,445.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ่ากัดบริษัท ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ่ากัดสืบราคาร่วมระดับจังหวดั 8 ส.ค. 22
86 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,720.00 4,720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ่ากัดบริษัท ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ่ากัดสืบราคาร่วมระดับจังหวดั 8 ส.ค. 22
87 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,800.00 4,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ่ากัดบริษัท ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ่ากัดสืบราคาร่วมระดับจังหวดั 8 ส.ค. 22
88 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,490.00 4,490.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ่ากัดบริษัท ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ่ากัดสืบราคาร่วมระดับจังหวดั 8 ส.ค. 65
89 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,545.36      4,545.36    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท BLH Trading บริษัท BLH Trading สืบราคาร่วมระดับจังหวดั 9 ส.ค. 65
90 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,750.00      4,750.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)SPS Medical ( ศรีประสิทธิ ์โอสถ )SPS Medical ( ศรีประสิทธิ ์โอสถ )สืบราคาร่วมระดับจังหวดั 9 ส.ค. 65
91 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,935.00      4,935.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) T Man T Man สืบราคาร่วมระดับจังหวดั 9 ส.ค. 65
92 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,920.00      4,920.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ่ากัดบริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ่ากัดสืบราคาร่วมระดับจังหวดั 9 ส.ค. 65
93 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,836.40      4,836.40    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) Zuellig Pharma Zuellig Pharma สืบราคาร่วมระดับจังหวดั 9 ส.ค. 65
94 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,815.00      4,815.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) Zuellig Pharma Zuellig Pharma สืบราคาร่วมระดับจังหวดั 9 ส.ค. 65
95 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,066.00 4,066.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ่ากัด บริษัท บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ่ากัด สืบราคาร่วมระดับจังหวดั 10 ส.ค. 65
96 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 7,688.59 7,688.59 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) โรงพยาบาลล่าปาง (คลังยา)โรงพยาบาลล่าปาง (คลังยา)สืบราคาร่วมระดับจังหวดั 5 ส.ค. 65
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97 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,762.80 4,762.80 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) Premed Premed สืบราคาร่วมระดับจังหวดั 5 ส.ค. 65
98 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,950.00 4,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) Premed Premed สืบราคาร่วมระดับจังหวดั 5 ส.ค. 65
99 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,704.00 4,704.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)  พรอสฟาร์ม่า  พรอสฟาร์ม่า สืบราคาร่วมระดับจังหวดั 5 ส.ค. 65
100 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,900.00 4,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) SPS Medical ( ศรีประสิทธิ ์โอสถ )SPS Medical ( ศรีประสิทธิ ์โอสถ )สืบราคาร่วมระดับจังหวดั 5 ส.ค. 65
101 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,480.00 4,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ยูนีซัน  จ่ากัด บริษัท ยูนีซัน  จ่ากัด สืบราคาร่วมระดับจังหวดั 5 ส.ค. 65
102 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 1,797.60 1,797.60 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท อาร์.เอ็กซ์. จ่ากัด บริษัท อาร์.เอ็กซ์. จ่ากัด สืบราคาร่วมระดับจังหวดั 5 ส.ค. 65
103 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,380.00 4,380.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ภิญโญฟาร์มาซี ภิญโญฟาร์มาซี สืบราคาร่วมระดับจังหวดั 5 ส.ค. 65
104 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,950.00 4,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ่ากัดบริษัท ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ่ากัดสืบราคาร่วมระดับจังหวดั 5 ส.ค. 65
105 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 1,926.00 1,926.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) Diethelm Keller  LogisticsDiethelm Keller  Logisticsสืบราคาร่วมระดับจังหวดั 8 ส.ค. 65
106 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 1,765.50 1,765.50 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) Diethelm Keller  LogisticsDiethelm Keller  Logisticsสืบราคาร่วมระดับจังหวดั 8 ส.ค. 65
107 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2,054.40 2,054.40 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) Diethelm Keller  LogisticsDiethelm Keller  Logisticsสืบราคาร่วมระดับจังหวดั 8 ส.ค. 65
108 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 3,595.20 3,595.20 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) Diethelm Keller  LogisticsDiethelm Keller  Logisticsสืบราคาร่วมระดับจังหวดั 8 ส.ค. 65
109 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,879.20 4,879.20 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) Diethelm Keller  LogisticsDiethelm Keller  Logisticsสืบราคาร่วมระดับจังหวดั 8 ส.ค. 65
110 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 1,600.00 1,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม สืบราคาร่วมระดับจังหวดั 8 ส.ค. 65
111 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,943.40 4,943.40 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม สืบราคาร่วมระดับจังหวดั 8 ส.ค. 65
112 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 8,400.00 8,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ่ากัดบริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ่ากัดสืบราคาร่วมระดับจังหวดั 12 ส.ค. 65
113 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,872.00 4,872.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ่ากัดบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ่ากัดสืบราคาร่วมระดับจังหวดั 10 ส.ค. 65
114 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2,400.00 2,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ่ากัดบริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ่ากัดสืบราคาร่วมระดับจังหวดั 10 ส.ค. 65
115 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ่ากัดบริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ่ากัดสืบราคาร่วมระดับจังหวดั 10 ส.ค. 65
116 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,150.00 4,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท โปลิฟาร์ม จ่ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ่ากัด สืบราคาร่วมระดับจังหวดั 10 ส.ค. 65
117 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,590.00 4,590.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท เมดไลน์ จ่ากัด บริษัท เมดไลน์ จ่ากัด สืบราคาร่วมระดับจังหวดั 10 ส.ค. 65
118 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,420.00 4,420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) T Man T Man สืบราคาร่วมระดับจังหวดั 5 ส.ค. 65



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม  2565

(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลสบปราบ

วันที ่31 เดอืน สิงหาคม พ.ศ. 2565

119 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 606.69 606.69 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รพ.เถิน รพ.เถิน สืบราคาร่วมระดับจังหวดั 4 ส.ค. 65



เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
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หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
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หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง


