


แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 วัสดุเภสัชกรรม     18,000.00     18,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จ ากดั บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จ ากดั ราคาต  าสุด 15 พ.ย. 65

2 วัสดุเภสัชกรรม      6,600.00       6,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จ ากดั บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จ ากดั ราคาต  าสุด 15 พ.ย. 65

3 วัสดุทันตกรรม      1,340.00       1,340.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากดับริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากดัราคาต  าสุด 15 พ.ย. 65

4 วัสดุทันตกรรม      2,750.00       2,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากดั บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากดั ราคาต  าสุด 15 พ.ย. 65

5 วัสดุทันตกรรม      4,494.00       4,494.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดับริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดัราคาต  าสุด 15 พ.ย. 65

6 วัสดุทันตกรรม      1,540.00       1,540.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท พร้อมท์ เดนทัล แอนด์ ซัพพลาย จ ากดับริษัท พร้อมท์ เดนทัล แอนด์ ซัพพลาย จ ากดัราคาต  าสุด 15 พ.ย. 65

7 วัสดุทันตกรรม      4,600.00       4,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ซูมิตร 1967 จ ากดั บริษัท ซูมิตร 1967 จ ากดั ราคาต  าสุด 15 พ.ย. 65

8 วัสดุทันตกรรม      3,996.45       3,996.45 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดับริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดัราคาต  าสุด 17 พ.ย. 65

9 วัสดุทันตกรรม      2,160.00       2,160.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เซี ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เซี ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ ราคาต  าสุด 17 พ.ย. 65

10 วัสดุทันตกรรม      1,880.00       1,880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จ ากดับริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จ ากดัราคาต  าสุด 17 พ.ย. 65

11 วัสดุทันตกรรม      3,960.00       3,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น ราคาต  าสุด 17 พ.ย. 65

12 วัสดุทันตกรรม      1,605.00       1,605.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดับริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดัราคาต  าสุด 17 พ.ย. 65

13 วัสดุทันตกรรม      4,650.00       4,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เซี ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เซี ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ ราคาต  าสุด 22 พ.ย. 65

14 วัสดุทันตกรรม      7,490.00       7,490.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดับริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดัราคาต  าสุด 28 พ.ย. 65

15 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์      3,950.00       3,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดับริษัท แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดัราคาต  าสุด 21 พ.ย. 65

16 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์      3,575.00       3,575.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูชันส์ จ ากดับริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูชันส์ จ ากดัราคาต  าสุด 21 พ.ย. 65

17 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์     15,000.00     15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากดั บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด 21 พ.ย. 65

18 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 57,600.00 57,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ราคาต  าสุด 22 พ.ย. 65

19 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3,500.00 3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัดบริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด ราคาต  าสุด 22 พ.ย. 65

20 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3,075.00 3,075.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด ราคาต  าสุด 22 พ.ย. 65

21 เชื้อเพลิง ฯ 4,397.00 4,397.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ที.ไอ.จี. ล าปางอ๊อกซิเยนห้างหุน้ส่วนจ ากัด ที.ไอ.จี. ล าปางอ๊อกซิเยนราคาต  าสุด 2 พ.ย. 65

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565
(ชือ่หน่วยงาน) โรงพยาบาลสบปราบ

วนัที่ 1-30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565
(ชือ่หน่วยงาน) โรงพยาบาลสบปราบ

วนัที่ 1-30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

22 ยานพาหนะ 4,950.00 4,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ร้านเทพยางยนต์ ร้านเทพยางยนต์ ราคาต  าสุด 8 พ.ย. 65

23 ส านักงาน 2,500.00 2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ ราคาต  าสุด 10 พ.ย. 65

24 งานบ้าน ฯ 11,140.00 11,140.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เตียเฮ่งฮง เตียเฮ่งฮง ราคาต  าสุด 11 พ.ย. 65

25 กอ่สร้าง 11,040.00 11,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เต๊กหมง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เต๊กหมง ราคาต  าสุด 11 พ.ย. 65

26 ยานพาหนะ 4,950.00 4,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ร้านเทพยางยนต์ ร้านเทพยางยนต์ ราคาต  าสุด 11 พ.ย. 65

27 งานบ้าน ฯ 10,010.00 10,010.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ร้านคลีนเวลิด์ ซัพพลาย ร้านคลีนเวลิด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 14 พ.ย. 65

28 คอมพิวเตอร์ 15,600.00 15,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ฮาวาดี จ ากัด บริษัท ฮาวาดี จ ากัด ราคาต  าสุด 15 พ.ย. 65

29 วัสดุบริโภค 31,835.00 31,835.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางรัตนา  สุกันทา นางรัตนา  สุกันทา ราคาต  าสุด 15 พ.ย. 65

30 ส านักงาน 2,000.00 2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ ราคาต  าสุด 17 พ.ย. 65

31 กอ่สร้าง 15,307.00 15,307.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท รื นรมย ์พร็อพเพอร์ต้ี 99 จ ากัดบริษัท รื นรมย ์พร็อพเพอร์ต้ี 99 จ ากัด ราคาต  าสุด 18 พ.ย. 65

32 กอ่สร้าง 7,648.00 7,648.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท รื นรมย ์พร็อพเพอร์ต้ี 99 จ ากัดบริษัท รื นรมย ์พร็อพเพอร์ต้ี 99 จ ากัด ราคาต  าสุด 21 พ.ย. 65

33 กอ่สร้าง 1,805.00 1,805.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เต๊กหมง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เต๊กหมง ราคาต  าสุด 25 พ.ย. 65

34 ไฟฟ้า ฯ 6,314.00 6,314.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บ.เล่าจิ้นกวง จ ากดั บ.เล่าจิ้นกวง จ ากดั ราคาต  าสุด 25 พ.ย. 65

35 ไฟฟ้า ฯ 13,545.00 13,545.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บ.เล่าจิ้นกวง จ ากดั บ.เล่าจิ้นกวง จ ากดั ราคาต  าสุด 25 พ.ย. 65

36 กอ่สร้าง 1,370.00 1,370.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เต๊กหมง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เต๊กหมง ราคาต  าสุด 28 พ.ย. 65

37 งานบ้าน ฯ 8,080.00 8,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เตียเฮ่งฮง เตียเฮ่งฮง ราคาต  าสุด 28 พ.ย. 65

38 ไฟฟ้า ฯ 9,000.00 9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ท็อป พีซี คอมพิวตอร์ หจก.ท็อป พีซี คอมพิวตอร์ ราคาต  าสุด 28 พ.ย. 65

39 ส านักงาน 16,969.00 16,969.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รัตนาพันธ์ รัตนาพันธ์ ราคาต  าสุด 28 พ.ย. 65

40 เชื้อเพลิง ฯ 2,644.00 2,644.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ที.ไอ.จ.ี ล าปางออ๊กซิเยนห้างหุน้ส่วนจ ากดั ที.ไอ.จ.ี ล าปางออ๊กซิเยนราคาต  าสุด 29 พ.ย. 65

41 ส านักงาน 8,590.00 8,590.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ท็อป พีซี คอมพิวตอร์ หจก.ท็อป พีซี คอมพิวตอร์ ราคาต  าสุด 29 พ.ย. 65

42 งานบ้าน ฯ 405.00 405.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ร้านธีนันท์รุ่งเรืองการค้าสบปราบร้านธีนันท์รุ่งเรืองการค้าสบปราบ ราคาต  าสุด 30 พ.ย. 65



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565
(ชือ่หน่วยงาน) โรงพยาบาลสบปราบ

วนัที่ 1-30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

43 งานบ้าน ฯ 160.00 160.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ร้านแสงจนัทร์ มินิมาร์ท ร้านแสงจนัทร์ มินิมาร์ท ราคาต  าสุด 30 พ.ย. 65

44 ส านักงาน 19,600.00 19,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท เอ.ที.พี. อนิเตอร์เมดิคอล จ ากดับริษัท เอ.ที.พี. อนิเตอร์เมดิคอล จ ากดัราคาต  าสุด 30 พ.ย. 65

45 กอ่สร้าง 7,509.00 7,509.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ทวีกอ่สร้าง ทวีกอ่สร้าง ราคาต  าสุด 30 พ.ย. 65

46 ส านักงาน 5,182.00 5,182.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) น้ าดื มบุญศิริ 8 น้ าดื มบุญศิริ 9 ราคาต  าสุด 30 พ.ย. 65

47 กอ่สร้าง 4,066.00 4,066.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ร้านอา้ยลา ร้านอา้ยลา ราคาต  าสุด 30 พ.ย. 65

48 ยานพาหนะ 663.40 663.40 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ร้านอา้ยลา ร้านอา้ยลา ราคาต  าสุด 30 พ.ย. 65

49 เชือ้เพลิง ฯ 58,119.00 58,119.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ซีเอส 2018 ออยล์ จ ากัด บริษัท ซีเอส 2018 ออยล์ จ ากัด ราคาต  าสุด 30 พ.ย. 65

50 วสัดุบริโภค 37,480.00 37,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นางรัตนา  สุกันทา นางรัตนา  สุกันทา ราคาต  าสุด 30 พ.ย. 65

51 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) 25,800.00 25,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด (ส านักงานใหญ)่บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ราคาต  าสุด 8 พ.ย. 65

52 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) 7,015.00 7,015.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท พี ซี ที ลาบอราตอรี  เซอร์วสิ จ ากัดบริษัท พี ซี ที ลาบอราตอรี  เซอร์วสิ จ ากัดราคาต  าสุด 21 พ.ย. 65

53 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) 10,370.00 10,370.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด (ส านักงานใหญ)่บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ราคาต  าสุด 30 พ.ย. 65

54 ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะติดเชือ้ 17,844.00 17,844.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ส.เรืองโรจน์สระบุรีห้างหุน้ส่วนจ ากัด ส.เรืองโรจน์สระบุรี ราคาต  าสุด 30 พ.ย. 65

55 ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ งปลูกสร้าง 2,500.00 2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายสุตินนต์ ศรีจันทร์ นายสุตินนต์ ศรีจันทร์ ราคาต  าสุด 16 พ.ย. 65

56 ค่าจ้างเหมาบริการอื น(สนับสนุน) 350.00 350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ร้านมิตรพันธก์ารช่าง ร้านมิตรพันธก์ารช่าง ราคาต  าสุด 10 พ.ย. 65

57 ค่าจ้างเหมาบริการอื น(สนับสนุน) 1,000.00 1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายเชิด  พรมสืบ นายเชิด  พรมสืบ ราคาต  าสุด 17 พ.ย. 65

58 ค่าจ้างเหมาบริการอื น(สนับสนุน) 3,185.00 3,185.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) จิตวฒันาการพิมพ์ จิตวฒันาการพิมพ์ ราคาต  าสุด 28 พ.ย. 65

59 ค่าจ้างเหมาบริการอื น(สนับสนุน) 429.00 429.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ร้าน บิก๊โครงไม้ไวนิล ร้าน บิก๊โครงไม้ไวนิล ราคาต  าสุด 21 พ.ย. 65

60 ค่าจ้างเหมาบริการอื น(สนับสนุน) 2,000.00 2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายอุดม  ด้วงเขียว นายอุดม  ด้วงเขียว ราคาต  าสุด 8 พ.ย. 65

61 ค่าจา้งเหมาบริการอื น(สนับสนุน) 9,000.00 9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายอดุม  ด้วงเขยีว นายอดุม  ด้วงเขยีว ราคาต  าสุด 24 พ.ย. 65

62 ค่าจา้งเหมาบริการอื น(สนับสนุน) 9,000.00 9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายอดุม  ด้วงเขยีว นายอดุม  ด้วงเขยีว ราคาต  าสุด 28 พ.ย. 65

63 ค่าจา้งเหมาบริการอื น(สนับสนุน) 2,675.00 2,675.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด 30 พ.ย. 65



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565
(ชือ่หน่วยงาน) โรงพยาบาลสบปราบ

วนัที่ 1-30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

64 ค่าจา้งเหมาบริการอื น(สนับสนุน) 339.00 339.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด 30 พ.ย. 65

65 ค่าจา้งเหมาบริการอื น(สนับสนุน) 3,500.00 3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด 30 พ.ย. 65

66 ค่าจา้งเหมาบริการอื น(สนับสนุน) 10,220.64 10,220.64 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษทั เอเซีย โกลบอล แทรคกิง้ จ ากัด บริษทั เอเซีย โกลบอล แทรคกิง้ จ ากัด ราคาต  าสุด 12 พ.ย. 65

67 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3,950.00 3,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ร้านเทพยางยนต์ ร้านเทพยางยนต์ ราคาต  าสุด 8 พ.ย. 65

68 ค่าโทรศัพท์มือถอื 425.86 425.86 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน)บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน)ราคาต  าสุด 15 พ.ย. 65

69 ค่าโทรศัพท์มือถอื 1,280.79 1,280.79 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดับริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดัราคาต  าสุด 23 พ.ย. 65

70 ค่าโทรศัพท์มือถอื 2,402.15 2,402.15 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ทรู มูฟ ยนูิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั น จ ากดับริษัท ทรู มูฟ ยนูิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั น จ ากดัราคาต  าสุด 23 พ.ย. 65

71 วัสดุการแพทย ์ 8,389.00 8,389.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท อนิโฟ เมดิคอล จ ากดั บริษัท อนิโฟ เมดิคอล จ ากดั ราคาต  าสุด 11 พ.ย. 65

72 วัสดุการแพทย ์ 16,682.29 16,682.29 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั ราคาต  าสุด 11 พ.ย. 65

73 วัสดุการแพทย ์ 4,000.00 4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท แอมเบส พลัส จ ากดั บริษัท แอมเบส พลัส จ ากดั ราคาต  าสุด 11 พ.ย. 65
74 วัสดุการแพทย ์ 9,265.00 9,265.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั ราคาต  าสุด 11 พ.ย. 65

75 วัสดุการแพทย ์ 1,500.00 1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท โกลบอล เฮลต้ีแคร์ จ ากดับริษัท โกลบอล เฮลต้ีแคร์ จ ากดั ราคาต  าสุด 11 พ.ย. 65

76 วัสดุการแพทย ์ 3,280.00 3,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากดั บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากดั ราคาต  าสุด 11 พ.ย. 65

77 วัสดุการแพทย ์ 2,530.00 2,530.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ลานนาอนิดัสเตรียลแกส๊ จ ากดับริษัท ลานนาอนิดัสเตรียลแกส๊ จ ากดัราคาต  าสุด 11 พ.ย. 65
78 วัสดุการแพทย ์ 2,755.00 2,755.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท พ.ีพี.เอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ ากดับริษัท พ.ีพี.เอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ ากดัราคาต  าสุด 11 พ.ย. 65
79 วัสดุการแพทย ์ 7,159.37 7,159.37 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดับริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดัราคาต  าสุด 11 พ.ย. 65
80 วัสดุการแพทย ์ 30,726.00 30,726.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.อนิสทรูเม้น แล็ป หจก.อนิสทรูเม้น แล็ป ราคาต  าสุด 11 พ.ย. 65
81 วัสดุการแพทย ์ 4,280.00 4,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดับริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดัราคาต  าสุด 21 พ.ย. 65
82 วัสดุการแพทย ์ 3,424.00 3,424.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดับริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดัราคาต  าสุด 21 พ.ย. 65
83 วัสดุการแพทย ์ 32,399.07 32,399.07 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ธนบุรีออกซิเยน็ จ ากดั บริษัท ธนบุรีออกซิเยน็ จ ากดั ราคาต  าสุด 26 พ.ย. 65
84 วัสดุการแพทย ์ 5,400.00 5,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ลานนาอนิดัสเตรียลแกส๊ จ ากดับริษัท ลานนาอนิดัสเตรียลแกส๊ จ ากดัราคาต  าสุด 30 พ.ย. 65
85 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 1,284.00 1,284.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)  พรอสฟาร์ม่า  พรอสฟาร์ม่า สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 26 ต.ค. 65



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง
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(ชือ่หน่วยงาน) โรงพยาบาลสบปราบ

วนัที่ 1-30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

86 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2,653.60 2,653.60 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) Diethelm keller logistic (Aerocare)Diethelm keller logistic (Aerocare)สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 26 ต.ค. 65
87 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,375.00 4,375.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) SPS Medical ( ศรีประสิทธิ์ โอสถ )SPS Medical ( ศรีประสิทธิ์ โอสถ )สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 26 ต.ค. 65
88 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,350.00 4,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) SPS Medical ( ศรีประสิทธิ์ โอสถ )SPS Medical ( ศรีประสิทธิ์ โอสถ )สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 26 ต.ค. 65

89 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,625.00 4,625.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) SPS Medical ( ศรีประสิทธิ์ โอสถ )SPS Medical ( ศรีประสิทธิ์ โอสถ )สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 26 ต.ค. 65

90 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,920.00 4,920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) SPS Medical ( ศรีประสิทธิ์ โอสถ )SPS Medical ( ศรีประสิทธิ์ โอสถ )สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 26 ต.ค. 65

91 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,900.00 4,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) SPS Medical ( ศรีประสิทธิ์ โอสถ )SPS Medical ( ศรีประสิทธิ์ โอสถ )สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 28 ต.ค. 65

92 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,750.00 4,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) SPS Medical ( ศรีประสิทธิ์ โอสถ )SPS Medical ( ศรีประสิทธิ์ โอสถ )สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 28 ต.ค. 65

93 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,836.40 4,836.40 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) Zuellig Pharma Zuellig Pharma สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 26 ต.ค. 65

94 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,708.00 4,708.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท BLH Trading บริษัท BLH Trading สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 28 ต.ค. 65

95 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 1,500.00 1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท คอนดรักส์ อนิเตอร์เนชั นแนล จ ากดับริษัท คอนดรักส์ อนิเตอร์เนชั นแนล จ ากดัสืบราคาร่วมระดับจังหวัด 26 ต.ค. 65

96 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 830.00 830.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท คอนดรักส์ อนิเตอร์เนชั นแนล จ ากดับริษัท คอนดรักส์ อนิเตอร์เนชั นแนล จ ากดัสืบราคาร่วมระดับจังหวัด 26 ต.ค. 65

97 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,200.00 4,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดับริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดัสืบราคาร่วมระดับจังหวัด 26 ต.ค. 65

98 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,950.00 4,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอรี ส์ (1969) จ ากดับริษัท ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอรี ส์ (1969) จ ากดัสืบราคาร่วมระดับจังหวัด 26 ต.ค. 65

99 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 1,140.00 1,140.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอรี ส์ (1969) จ ากดับริษัท ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอรี ส์ (1969) จ ากดัสืบราคาร่วมระดับจังหวัด 26 ต.ค. 65

100 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,400.00 4,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 28 ต.ค. 65

101 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 3,450.00 3,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากดับริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากดัสืบราคาร่วมระดับจังหวัด 26 ต.ค. 65

102 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,860.00 4,860.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากดับริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากดัสืบราคาร่วมระดับจังหวัด 26 ต.ค. 65
103 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,350.00 4,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากดับริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากดัสืบราคาร่วมระดับจังหวัด 26 ต.ค. 65
104 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,000.00 4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากดับริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากดัสืบราคาร่วมระดับจังหวัด 28 ต.ค. 65

105 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,700.00 4,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากดั บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากดั สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 21 ต.ค. 65

106 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,200.00 4,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากดั บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากดั สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 21 ต.ค. 65
107 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2,600.00 2,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากดั บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากดั สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 26 ต.ค. 65
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(ชือ่หน่วยงาน) โรงพยาบาลสบปราบ

วนัที่ 1-30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

108 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,590.00 4,590.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท เมดไลน์ จ ากดั บริษัท เมดไลน์ จ ากดั สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 26 ต.ค. 65
109 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,708.00 4,708.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดับริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดัสืบราคาร่วมระดับจังหวัด 19 ต.ค. 65
110 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,815.00 4,815.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดับริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดัสืบราคาร่วมระดับจังหวัด 21 ต.ค. 65
111 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 1,440.00 1,440.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 26 ต.ค. 65
112 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,160.00 4,160.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 26 ต.ค. 65

113 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2,528.64 2,528.64 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากดั บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากดั สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 26 ต.ค. 65

114 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2,400.00 2,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท เอ.เอน็.บ.ีลาบอราตอรี  (อ านวยเภสัช) จ ากดับริษัท เอ.เอน็.บ.ีลาบอราตอรี  (อ านวยเภสัช) จ ากดัสืบราคาร่วมระดับจังหวัด 28 ต.ค. 65
115 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,640.00 4,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากดั บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากดั สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 26 ต.ค. 65

116 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,380.00 4,380.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ภิญโญฟาร์มาซี ภิญโญฟาร์มาซี สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 27 ต.ค. 65

117 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 3,580.00 3,580.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ภิญโญฟาร์มาซี ภิญโญฟาร์มาซี สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 28 ต.ค. 65
118 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 198.00 198.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 26 ต.ค. 65
119 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2,002.00 2,002.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 26 ต.ค. 65

120 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 639.60 639.60 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 26 ต.ค. 65

121 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 618.72 618.72 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 26 ต.ค. 65
122 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,950.00 4,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดับริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดัสืบราคาร่วมระดับจังหวัด 4 พ.ย. 65
123 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 750.00 750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากดับริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากดัสืบราคาร่วมระดับจังหวัด 4 พ.ย. 65

124 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,500.00 4,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) 
จ ากดั

บริษัท พาตาร์แลบ (2517) 
จ ากดั

สืบราคาร่วมระดับจังหวัด
4 พ.ย. 65

125 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,995.00 4,995.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) 
จ ากดั

บริษัท พาตาร์แลบ (2517) 
จ ากดั

สืบราคาร่วมระดับจังหวัด
4 พ.ย. 65

126 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,930.00 4,930.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากดั

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 
จ ากดั

สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 4 พ.ย. 65

127 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,815.00 4,815.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข)
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล 
จ ากดั

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล 
จ ากดั

สืบราคาร่วมระดับจังหวัด
7 พ.ย. 65
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128 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,815.00 4,815.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) Diethelm Keller  Logistics Diethelm Keller  Logistics สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 7 พ.ย. 65

129 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,950.00 4,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) Umeda Umeda สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 3 พ.ย. 65
130 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,815.00 4,815.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) Zuellig Pharma Zuellig Pharma สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 3 พ.ย. 65
131 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 300.00 300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ภิญโญฟาร์มาซี ภิญโญฟาร์มาซี สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 3 พ.ย. 65
132 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 1,380.00 1,380.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ภิญโญฟาร์มาซี ภิญโญฟาร์มาซี สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 3 พ.ย. 65
133 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,642.00 4,642.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ภิญโญฟาร์มาซี ภิญโญฟาร์มาซี สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 3 พ.ย. 65
134 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 1,000.00 1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1976) จ ากดับริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1976) จ ากดัสืบราคาร่วมระดับจังหวัด 4 พ.ย. 65
135 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 130.25 130.25 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 3 พ.ย. 65
136 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 911.75 911.75 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 3 พ.ย. 65
137 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,827.60 4,827.60 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 7 พ.ย. 65
138 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 3,744.00 3,744.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 7 พ.ย. 65
139 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 160.50 160.50 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 7 พ.ย. 65
140 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 1,968.00 1,968.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 7 พ.ย. 65
141 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2,568.00 2,568.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) Greater Mybacin Greater Mybacin สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 2 พ.ย. 65
142 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,896.00 4,896.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ ากดับริษัท ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ ากดัสืบราคาร่วมระดับจังหวัด 3 พ.ย. 65
143 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 1,250.00 1,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1976) จ ากดับริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1976) จ ากดัสืบราคาร่วมระดับจังหวัด 3 พ.ย. 65
144 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,480.00 4,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1976) จ ากดับริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1976) จ ากดัสืบราคาร่วมระดับจังหวัด 3 พ.ย. 65
145 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,500.00 4,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1976) จ ากดับริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1976) จ ากดัสืบราคาร่วมระดับจังหวัด 3 พ.ย. 65
146 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 3,595.20 3,595.20 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) Diethelm Keller  Logistics Diethelm Keller  Logistics สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 3 พ.ย. 65
147 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 3,500.00 3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากดั บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากดั สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 8 พ.ย. 65
148 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,560.00 4,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รพ.เถนิ รพ.เถนิ สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 31 ต.ค. 65
149 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,494.00 4,494.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 3 พ.ย. 65
150 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,547.50 4,547.50 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 3 พ.ย. 65
151 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 3,511.60 3,511.60 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 3 พ.ย. 65
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152 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 1,257.25 1,257.25 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 3 พ.ย. 65
153 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2,600.00 2,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 3 พ.ย. 65
154 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,240.00 4,240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 3 พ.ย. 65
155 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,645.94 4,645.94 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 3 พ.ย. 65
156 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 3,909.78 3,909.78 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 3 พ.ย. 65
157 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 584.22 584.22 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 3 พ.ย. 65
158 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 1,600.00 1,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) Phama Innova Phama Innova สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 2 พ.ย. 65
159 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,806.00 4,806.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดับริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดัสืบราคาร่วมระดับจังหวัด 4 พ.ย. 65
160 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,440.00 4,440.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดับริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดัสืบราคาร่วมระดับจังหวัด 4 พ.ย. 65
161 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,860.00 4,860.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท เมดไลน์ จ ากดั บริษัท เมดไลน์ จ ากดั สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 4 พ.ย. 65
162 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,911.30 4,911.30 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) Diethelm Keller  Logistics Diethelm Keller  Logistics สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 4 พ.ย. 65
163 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,879.20 4,879.20 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) Diethelm Keller  Logistics Diethelm Keller  Logistics สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 4 พ.ย. 65

164 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 3,745.00 3,745.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) Zuellig Pharma Zuellig Pharma สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 4 พ.ย. 65

165 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,892.04 4,892.04 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) Zuellig Pharma Zuellig Pharma สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 4 พ.ย. 65
166 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,531.45 4,531.45 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) Zuellig Pharma Zuellig Pharma สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 4 พ.ย. 65
167 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,440.00 4,440.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท เอ.เอน็.บ.ีลาบอราตอรี  (อ านวยเภสัช) จ ากดับริษัท เอ.เอน็.บ.ีลาบอราตอรี  (อ านวยเภสัช) จ ากดัสืบราคาร่วมระดับจังหวัด 4 พ.ย. 65
168 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 792.00 792.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท เอ.เอน็.บ.ีลาบอราตอรี  (อ านวยเภสัช) จ ากดับริษัท เอ.เอน็.บ.ีลาบอราตอรี  (อ านวยเภสัช) จ ากดัสืบราคาร่วมระดับจังหวัด 4 พ.ย. 65
169 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,158.00 4,158.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท เอ.เอน็.บ.ีลาบอราตอรี  (อ านวยเภสัช) จ ากดับริษัท เอ.เอน็.บ.ีลาบอราตอรี  (อ านวยเภสัช) จ ากดัสืบราคาร่วมระดับจังหวัด 4 พ.ย. 65

170 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,100.00 4,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) Farmaline Farmaline สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 4 พ.ย. 65

171 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 4 พ.ย. 65
172 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,800.00 4,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดับริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดัสืบราคาร่วมระดับจังหวัด 4 พ.ย. 65
173 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,740.00 4,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 7 พ.ย. 65
174 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,800.00 4,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ไทยเอฟดี ไทยเอฟดี สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 3 พ.ย. 65
175 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4,660.00 4,660.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม (มหาชน) จ ากดับริษัท ชุมชนเภสัชกรรม (มหาชน) จ ากดัสืบราคาร่วมระดับจังหวัด 8 พ.ย. 65



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565
(ชือ่หน่วยงาน) โรงพยาบาลสบปราบ

วนัที่ 1-30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

176 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 1,677.76 1,677.76 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) Diethelm Keller  Logistics Diethelm Keller  Logistics สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 16 พ.ย. 65
177 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 3,115.84 3,115.84 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) Diethelm Keller  Logistics Diethelm Keller  Logistics สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 16 พ.ย. 65
178 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2,100.00 2,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1976) จ ากดับริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1976) จ ากดัสืบราคาร่วมระดับจังหวัด 14 พ.ย. 65
179 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 650.00 650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สืบราคาร่วมระดับจังหวัด 15 พ.ย. 65
180 ค่าจา้งเหมาบริการอื น(สนับสนุน) 7,346.00 7,346.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐนิชา  ปิงวงศ์ นางสาวฐนิชา  ปิงวงศ์ ราคาต  าสุด 28 ก.ย. 65
181 ค่าจา้งเหมาบริการอื น(สนับสนุน) 7,304.00 7,304.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภัสกร  อดุกนัทา นางสาวนภัสกร  อดุกนัทา ราคาต  าสุด 18 ต.ค. 65
182 ค่าจา้งเหมาบริการอื น(สนับสนุน) 8,259.00 8,259.00 เฉพาะเจาะจง นายธนาภพ  มะโนรมย์ นายธนาภพ  มะโนรมย์ ราคาต  าสุด 28 ก.ย. 65
183 ค่าจา้งเหมาบริการอื น(สนับสนุน) 8,923.00 8,923.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพักร์ลิณี  ทองแท่ง นางสาวพักร์ลิณี  ทองแท่ง ราคาต  าสุด 18 ต.ค. 65
184 ค่าจา้งเหมาบริการอื น(สนับสนุน) 7,695.00 7,695.00 เฉพาะเจาะจง นางสุรียรั์ตน์  กนัทะวงศ์ นางสุรียรั์ตน์  กนัทะวงศ์ ราคาต  าสุด 28 ก.ย. 65
185 ค่าจา้งเหมารักษาความปลอดภัย 34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย โคเวอร์คอนแทรคท์เซฟต้ีการ์ด จ ากดับริษัท รักษาความปลอดภัย โคเวอร์คอนแทรคท์เซฟต้ีการ์ด จ ากดัราคาต  าสุด 9 ก.ย. 65
186 ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษ ท ลักค์ คลีนนิ ง ซัพพลาย จ ากดับริษ ท ลักค์ คลีนนิ ง ซัพพลาย จ ากดั ราคาต  าสุด 12 ก.ย. 65
187 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด 26,340.00 26,340.00 e-bidding บริษัท นิยมพานิชล าปาง จ ากดั บริษัท นิยมพานิชล าปาง จ ากดั ราคาต  าสุด 9 มี.ค. 65
188 ค่าจา้งเหมาตรวจปฏิบัติการ 78,014.42 78,014.42 e-bidding บริษัท เอร์ิธ ซายน์ ไดแอกโนสติก จ ากดับริษัท เอร์ิธ ซายน์ ไดแอกโนสติก จ ากดัราคาต  าสุด 8 ก.พ. 65
189 ค่าจา้งเหมาตรวจปฏิบัติการ 18,815.00 18,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กู๊ด เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ ากดับริษัท กู๊ด เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ ากดัราคาต  าสุด 17 พ.ค. 65
190 ค่าจา้งตรวจเอก็ซเรย ์(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
191 ค่าจา้งเหมาบริการอื น(สนับสนุน) 3,071.00 3,071.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยธิดา  เมืองมา นางสาวปิยธิดา  เมืองมา ราคาต  าสุด 10 พ.ย. 65
192 ค่าจา้งเหมาบริการอื น(สนับสนุน) 2,656.00 2,656.00 เฉพาะเจาะจง ว่าที ร.ต.หญิง สุจติรา  ค ามา ว่าที ร.ต.หญิง สุจติรา  ค ามา ราคาต  าสุด 27 ต.ค. 65
193 ซ้ืออาหารปรุงส าเร็จรูปส าหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ 37,480.00 37,480.00 เฉพาะเจาะจง นางรัตนา  สุกนัทา นางรัตนา  สุกนัทา ราคาต  าสุด 12 ก.ย. 65
194 ซ้ืออาหารปรุงส าเร็จรูปส าหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ 29,280.00 29,280.00 เฉพาะเจาะจง นางรัตนา  สุกนัทา นางรัตนา  สุกนัทา ราคาต  าสุด 12 ก.ย. 65


