
แบบ สขร.๑

ล ำดบั งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จัดซ้ือหรอื

จัดจ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรอืจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรปุ

1 เหมาปรับปรุงพื้นที่ รับ-ส่งยา        321,200.00        321,200.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง หจก.อรชรกิจรุ่งเรือก่อสร้าง หจก.อรชรกิจรุ่งเรือก่อสร้าง ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 393 /2566 1-ธ.ค.-65
2 เหมา CT Scan น่าร่างคร้ังที่ 2     9,981,000.00     9,981,000.00 e-bidding ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 394 /2566 1-ธ.ค.-65
3 ปรับปรุงหอ้งน้่าอาคารผู้ปว่ยนอก 2 ชั้น        498,000.00        498,000.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง หจก.อรชรกิจรุ่งเรือก่อสร้าง หจก.อรชรกิจรุ่งเรือก่อสร้าง ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 395 /2566 2-ธ.ค.-65
4 metformin        107,000.00        107,000.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 396 /2566 2-ธ.ค.-65
5 ยา 2 รายการ            5,029.00            5,029.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 397 /2566 2-ธ.ค.-65
6 สารน้่า 2 รายการ          23,200.00          23,200.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ่ากัด บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 398 /2566 2-ธ.ค.-65
7 ยา 3 รายการ            4,465.00            4,465.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. ภญิโญฟาร์มาซี ห.จ.ก. ภญิโญฟาร์มาซี ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 2-ธ.ค.-65
8 ยา 2 รายการ          10,400.00          10,400.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี ห.จ.ก. แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 399 /2566 2-ธ.ค.-65
9 ยา 2 รายการ                 61.00                 61.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลศูนย์ล่าปาง โรงพยาบาลศูนย์ล่าปาง ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 2-ธ.ค.-65

10 ยา 5 รายการ          25,905.10          25,905.10 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลศูนย์ล่าปาง โรงพยาบาลศูนย์ล่าปาง ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 400 /2566 2-ธ.ค.-65
11 chlor-HEXIDINE            6,500.00            6,500.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จ่ากัด บริษทั สหแพทย์เภสัช จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 401 /2566 2-ธ.ค.-65
12 Niflec          37,450.00          37,450.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 402 /2566 2-ธ.ค.-65
13 วัสดุเภสัชกรรม 2 รายการ          12,140.00          12,140.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั เอทพีอีินเตอร์เมดิคอล จ่ากัด บริษทั เอทพีอีินเตอร์เมดิคอล จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 403 /2566 2-ธ.ค.-65
14 วัสดุเภสัชกรรม 4 รายการ          16,500.00          16,500.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั พลาสติก สโตร์ จ่ากัด บริษทั พลาสติก สโตร์ จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 404 /2566 2-ธ.ค.-65
15 จัดจ้างตรวจชิ้นเนื้อเดือน ธ.ค65          20,000.00          20,000.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจกเอ็นเฮลล์แคร์ บจกเอ็นเฮลล์แคร์ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 405 /2566 2-ธ.ค.-65
16 จัดจ้างตรวจแล็ปเดือน ะ.ค65          25,000.00          25,000.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.อาร์ไอเอแล็บ บจก.อาร์ไอเอแล็บ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 406 /2566 2-ธ.ค.-65

17
ปรับปรุงพื้นที่รองรับผู้ปว่ยโควิด-19 อาคาร
ผู้ปว่ยใน        456,000.00        456,000.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง นายวันชัย มาปอ้ง นายวันชัย มาปอ้ง ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 407 /2566 2-ธ.ค.-65

18 วัสดุคอมพวิเตอร์          27,840.00          27,840.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.สมาร์ทโซลูชั่น คอมพวิเตอร์ บจก.สมาร์ทโซลูชั่น คอมพวิเตอร์ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 408 /2566 9-ธ.ค.-65
19 ครุภณัคอมพวิเตอร์ (เคร่ืองส่ารองไฟ)            4,380.00            4,380.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.สมาร์ทโซลูชั่น คอมพวิเตอร์ บจก.สมาร์ทโซลูชั่น คอมพวิเตอร์ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 9-ธ.ค.-65

20
จ้างติดต้ังมิเตอร์ ไฟและประปา ซักฟอกและ
จ่ายกลาง          64,800.00          64,800.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ดอนไชยผ้าม่านและแอร์ ดอนไชยผ้าม่านและแอร์ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 409 /2566 9-ธ.ค.-65

21 ครุภณัฑ์การแพทย์        249,200.00        249,200.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.กิบไทย บจก.กิบไทย ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 410 /2566 9-ธ.ค.-65
22 ซ้ือวัสดุและครุภณัฑ์การแพทย์        152,100.00        152,100.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ่ากัด บริษทั แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 411 /2566 9-ธ.ค.-65
23 IPRATOPIUM+fenoterol          11,770.00          11,770.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสตกส์ จ่ากัด บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสตกส์ จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 9-ธ.ค.-65
24 Paraceamol suppo            1,605.00            1,605.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. หาญไทยฟาร์มา ห.จ.ก. หาญไทยฟาร์มา ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 9-ธ.ค.-65
25 ondansetron inj.            2,000.00            2,000.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ จ่ากัด บริษทั มาสุ จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 9-ธ.ค.-65
26 ยา 2 รายการ          14,000.00          14,000.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 412 /2566 9-ธ.ค.-65
27 ปรับปรุงร่าง CT SCAN     9,981,000.00     9,981,000.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง e-bidding e-bidding ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 14-ธ.ค.-65
28 Sulfasalazine          12,600.00          12,600.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 414 /2566 14-ธ.ค.-65
29 DOMPERIDONE            2,400.00            2,400.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ่ากัด บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 14-ธ.ค.-65
30 ครุภณัฑ์ส่านักงาน            7,000.00            7,000.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง น้่าล้อมเคหะภณัฑ์ น้่าล้อมเคหะภณัฑ์ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 415 /2566 14-ธ.ค.-65
31 ฉากกั้น          16,200.00          16,200.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง น้่าล้อมเคหะภณัฑ์ น้่าล้อมเคหะภณัฑ์ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 416 /2566 14-ธ.ค.-65
32 จ้างท่าปา้บสต๊ิกเกอร์ พร้อมติดต้ัง          18,820.00          18,820.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง น้่าอยไอเดียดี น้่าอยไอเดียดี ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 417 /2566 14-ธ.ค.-65
33 วัสดุก่อสร้าง            5,630.00            5,630.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ณรงค์ไชย ณรงค์ไชย ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 418 /2566 14-ธ.ค.-65

34
ซ่อมเคร่ืองพมิพ์(เรือนยาไทย/หอ้งคลอด,หอ้ง
ผ่าตัด,หอ้งบตัร)            2,800.00            2,800.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิคคอม ร้านคลีนิคคอม ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 14-ธ.ค.-65

ต่่ากว่า 5,000 บาท

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดอืนธันวำคม 2565
โรงพยำบำลเถิน

วันที่  1-15 เดอืนธันวำคม พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
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แบบ สขร.๑

ล ำดบั งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จัดซ้ือหรอื

จัดจ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรอืจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรปุ

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดอืนธันวำคม 2565
โรงพยำบำลเถิน

วันที่  1-15 เดอืนธันวำคม พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

35 วัสดุคอมพวิเตอร์            1,755.00            1,755.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิคคอม ร้านคลีนิคคอม ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 14-ธ.ค.-65
36 ครุภณัฑ์ส่านักงาน (ไมโครเวฟ)            2,450.00            2,450.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟา้ ดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 14-ธ.ค.-65

37
จ้างเหมาติดต้ังมิเตอร์ไฟฟา้และประปา อาคาร
คลังยาใหม่          42,700.00          42,700.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ดอนไชยผ้าม่านและแอร์ ดอนไชยผ้าม่านและแอร์ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 14-ธ.ค.-65

38 ประจ่าเดือน พสัดุ วัสดุบริโภค            1,875.00            1,875.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ร้าน กันเอง ร้าน กันเอง ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 14-ธ.ค.-65
39 ประจ่าเดือน พสัดุ วัสดุไฟฟา้            1,284.00            1,284.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟา้ ดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 14-ธ.ค.-65
40 ประจ่าเดือน พสัดุ วัสดุงานบา้นงานครัว            7,787.00            7,787.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง เตีย เฮ่ง ฮง เตีย เฮ่ง ฮง ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 419 /2566 14-ธ.ค.-65
41 ประจ่าเดือน พสัดุ วัสดุส่านักงาน          31,123.50          31,123.50 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง หจก. แอลพไีฮเทค เซ็นเตอร์ หจก. แอลพไีฮเทค เซ็นเตอร์ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 14-ธ.ค.-65
42 ประจ่าเดือน พสัดุ วัสดุส่านักงาน          19,553.00          19,553.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ร้าน กันเอง ร้าน กันเอง ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 14-ธ.ค.-65
43 ประจ่าเดือน พสัดุ วัสดุงานบา้นงานครัว            8,438.00            8,438.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ร้าน กันเอง ร้าน กันเอง ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 420 /2566 14-ธ.ค.-65
44 ประจ่าเดือน พสัดุ วัสดุงานบา้นงานครัว          43,826.00          43,826.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์สตาร์ โอ เอ หจก.โฟร์สตาร์ โอ เอ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 14-ธ.ค.-65
45 ประจ่าเดือน พสัดุ วัสดุส่านักงาน          14,400.00          14,400.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ร้าน แมวังเปเปอร์ฟอร์ม ร้าน แมวังเปเปอร์ฟอร์ม ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 14-ธ.ค.-65
46 ประจ่าเดือน พสัดุ วัสดุงานบา้นงานครัว          32,314.00          32,314.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก. สยามยูเยี่ยนเคมีคอล บจก. สยามยูเยี่ยนเคมีคอล ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 14-ธ.ค.-65
47 ประจ่าเดือน พสัดุ วัสดุส่านักงาน          10,000.00          10,000.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.ริโก้ ประเทศไทย บจก.ริโก้ ประเทศไทย ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 14-ธ.ค.-65
48 วัสดุทนัตกรรม          10,100.00          10,100.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก..เด็นท-์เมท บจก..เด็นท-์เมท ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 421 /2566 14-ธ.ค.-65
49 วัสดุทนัตกรรม            5,300.00            5,300.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดาร์ฟี่(ประเทศไทย) บจก.ดาร์ฟี่(ประเทศไทย) ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 422 /2566 14-ธ.ค.-65
50 วัสดุทนัตกรรม            5,760.00            5,760.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮ้ทนัตภณัฑ์ หจก.เซ่ียงไฮ้ทนัตภณัฑ์ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 423 /2566 14-ธ.ค.-65
51 วัสดุทนัตกรรม            2,940.00            2,940.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.โพส เฮลท ์แคร์ บจก.โพส เฮลท ์แคร์ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 14-ธ.ค.-65
52 วัสดุทนัตกรรม               650.00               650.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น บจก.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 14-ธ.ค.-65
53 วัสดุทนัตกรรม               400.00               400.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.เด็นทลั วิชั่น(ประเทศไทย) บจก.เด็นทลั วิชั่น(ประเทศไทย) ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 14-ธ.ค.-65
54 วัสดุทนัตกรรม            2,250.00            2,250.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮ้ทนัตภณัฑ์ หจก.เซ่ียงไฮ้ทนัตภณัฑ์ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 14-ธ.ค.-65
55 วัสดุทนัตกรรม            3,030.24            3,030.24 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 14-ธ.ค.-65
56 วัสดุทนัตกรรม            4,280.00            4,280.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 14-ธ.ค.-65
57 วัสดุทนัตกรรม            3,240.00            3,240.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.นูเด้นท์ บจก.นูเด้นท์ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 14-ธ.ค.-65
58 วัสดุทนัตกรรม            3,760.00            3,760.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอส.ดี. ทนัตเวช(1998) บจก.เอส.ดี. ทนัตเวช(1998) ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 14-ธ.ค.-65
59 วัสดุทนัตกรรม            3,850.00            3,850.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น บจก.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 14-ธ.ค.-65
60 ซ่อมแซมลิฟท์          85,493.00          85,493.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ บจก.ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 425 /2566 14-ธ.ค.-65
61 ยา 2 รายการ          14,750.00          14,750.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์ (1976) จ่ากัด บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์ (1976) จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 426 /2566 14-ธ.ค.-65
62 ซ่อมประตูหอ้งผ่าตัด            2,500.00            2,500.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง รา้นจินจิน รา้นจินจิน ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 427 /2566 14-ธ.ค.-65
63 Hypercrit          64,200.00          64,200.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั คอสม่า เมดิคอล จ่ากัด บริษทั คอสม่า เมดิคอล จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 428 /2566 14-ธ.ค.-65

64
ครุภณัฑ์การแพทย์ รถเข็นเคล่ือนย้ายผู้ปว่ย , 
รถเข็นนั่งแบบพบัได้ พร้อมเสาน้่าเกลือ          30,800.00          30,800.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด ลานนา อีควิปเม้นท์ หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด ลานนา อีควิปเม้นท์ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 429 /2566 14-ธ.ค.-65

65 วัสดุก่อสร้าง          20,400.00          20,400.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง หจ้ก.โฟร์สตาร์ โอเอ หจ้ก.โฟร์สตาร์ โอเอ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 430 /2566 14-ธ.ค.-65
66 Acyclovir          19,350.00          19,350.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ่ากัด บริษทั แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 14-ธ.ค.-65
67 Tranexamic acid            3,400.00            3,400.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. ภญิโญฟาร์มาซี ห.จ.ก. ภญิโญฟาร์มาซี ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 14-ธ.ค.-65

68
INSULIN MIXTARD(Biphasic Isophane 
Insulin)          83,460.00          83,460.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 431 /2566 14-ธ.ค.-65
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แบบ สขร.๑

ล ำดบั งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จัดซ้ือหรอื

จัดจ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรอืจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรปุ

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดอืนธันวำคม 2565
โรงพยำบำลเถิน

วันที่  1-15 เดอืนธันวำคม พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

69
จ้างเหมาย้ายเคร่ืองท่าฟนัจากโรงพยาบาลเถิน
ไปติดต้ัง รพ.สต.ดอนแก้ว          15,000.00          15,000.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง หจก.เด็นตัลเซอร์วิส หจก.เด็นตัลเซอร์วิส ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณต่่ากว่า 5,000 บาท/2566 14-ธ.ค.-65

70 วัสดุกีฬา            3,290.00            3,290.00  โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ล่าปางสปอร์ท ล่าปางสปอร์ท ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 14-ธ.ค.-65
71 จ้างท่าปา้ย            5,000.00            5,000.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง น้อยไอเดียดี น้อยไอเดียดี ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 432 /2566 14-ธ.ค.-65
72 วัสดุส่านักงาน            2,126.00            2,126.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง แม่น้อยสังฆภณัฑ์ แม่น้อยสังฆภณัฑ์ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 14-ธ.ค.-65

73

จ้างซ่อมบ่ารุงเคร่ืองมือรายป ีปงีบประมาณ 
2566 เคร่ืองนึ่งฆ่าเชื้อไอน้่า , เคร่ืองนึ่งฆ่า
เชื้อแก๊ซ EO , เคร่ืองล้างอัตโนมัติ          78,000.00          78,000.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

บริษทั น่าวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น 
จ่ากัด (มหาชน)

บริษทั น่าวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น 
จ่ากัด (มหาชน) ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 433 /2566 14-ธ.ค.-65

74 Tienem inj.          20,865.00          20,865.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ่ากัด บริษทั บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 434 /2566 14-ธ.ค.-65
75 จ้างซ่อมเคร่ืองซักผ้า          39,376.00          39,376.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง หจก. เจ.ท.ีเอ็ม เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส หจก. เจ.ท.ีเอ็ม เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 435 /2566 14-ธ.ค.-65
76 จ้างซ่อมปั้มน้่าบอ่บ่าบดัน้่าเสีย          13,803.00          13,803.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง หจก. เจ.ท.ีเอ็ม เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส หจก. เจ.ท.ีเอ็ม เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 436 /2566 14-ธ.ค.-65
77 วัสดุก่อสร้าง            3,000.00            3,000.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ธีระวัสดุก่อสร้าง ธีระวัสดุก่อสร้าง ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 14-ธ.ค.-65
78 ซ่อมบ่ารุงรถ นข 4827 ลป            7,691.16            7,691.16 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้านอร์ทเทร์ิน บจก.โตโยต้านอร์ทเทร์ิน ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 437 /2566 14-ธ.ค.-65
79 ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัวไมโครเวฟ            2,990.00            2,990.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟา้ ดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 14-ธ.ค.-65
80 จ้างซ่อมสาย EKG monitor central monitor          52,000.00          52,000.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั เซนต์เมด จ่ากัด (มหาชน) บริษทั เซนต์เมด จ่ากัด (มหาชน) ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 438 /2566 14-ธ.ค.-65
81 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ เคร่ืองช่วยหายใจ          41,280.00          41,280.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิทอป จ่ากัด บริษทั เมดิทอป จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 439 /2566 14-ธ.ค.-65
82 วัสดุวิทยาศาสตร์          25,500.00          25,500.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจกซิลิคฟาร์มา บจกซิลิคฟาร์มา ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 440 /2566 14-ธ.ค.-65
83 วัสดุวิทยาศาสตร์          19,700.00          19,700.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.เฟร์ิมเมอร์ บจก.เฟร์ิมเมอร์ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 441 /2566 14-ธ.ค.-65
84 วัสดุวิทยาศาสตร์          51,295.80          51,295.80 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช บจก.ดีเคเอสเอช ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 442 /2566 14-ธ.ค.-65
85 วัสดุวิทยาศาสตร์          13,780.00          13,780.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.ควอลิฟายด์ บจก.ควอลิฟายด์ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 443 /2566 14-ธ.ค.-65
86 วัสดุวิทยาศาสตร์            8,560.00            8,560.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.เวลเมด บจก.เวลเมด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 444 /2566 14-ธ.ค.-65
87 วัสดุวิทยาศาสตร์          10,000.00          10,000.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.ควอลิฟายด์ บจก.ควอลิฟายด์ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 445 /2566 14-ธ.ค.-65
88 วัสดุวิทยาศาสตร์        103,858.00        103,858.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอ็กแล็ป บจก.เอ็กแล็ป ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 446 /2566 14-ธ.ค.-65
89 วัสดุวิทยาศาสตร์          12,000.00          12,000.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอพไีดแอกนอสติกส์ บจก.เอพไีดแอกนอสติกส์ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 447 /2566 14-ธ.ค.-65
90 วัสดุวิทยาศาสตร์          18,000.00          18,000.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.เฟร์ิมเมอร์ บจก.เฟร์ิมเมอร์ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 448 /2566 14-ธ.ค.-65
91 วัสดุวิทยาศาสตร์          17,850.00          17,850.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง หจก.เมดเอ็กพลัส หจก.เมดเอ็กพลัส ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 449 /2566 14-ธ.ค.-65
92 ยา 2 รายการ          21,260.00          21,260.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 450 /2566 14-ธ.ค.-65
93 Oxymetazoline               316.20               316.20 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. เกร๊ทเตอร์ฟาร์มา ห.จ.ก. เกร๊ทเตอร์ฟาร์มา ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 14-ธ.ค.-65
94 Cephalexin syr.60ml            1,819.00            1,819.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ยูโทเปี้ยน จ่ากัด บริษทั ยูโทเปี้ยน จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 14-ธ.ค.-65
95 ซ่อมเคร่ืองกรองน้่า            5,750.00            5,750.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง วราภรณ์เคร่ืองกรองน้่า วราภรณ์เคร่ืองกรองน้่า ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 451 /2566 14-ธ.ค.-65
96 วัสดุไฟฟา้          20,913.00          20,913.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟา้ ดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 452 /2566 14-ธ.ค.-65

97
จ้างซ่อมครุภณัฑการแพทย์ เคร่ืองชั่งน้่าหนัก
เด็กทารก            8,500.00            8,500.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด เมดิคอลอีควิปเมนท ์เซลล์
 แอนด์ เซอร์วิส

หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด เมดิคอลอีควิปเมนท ์
เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 453 /2566 14-ธ.ค.-65

98 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ Pad เคร่ืองจี้ไฟฟา้            2,500.00            2,500.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด เมดิคอลอีควิปเมนท ์เซลล์
 แอนด์ เซอร์วิส

หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด เมดิคอลอีควิปเมนท ์
เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 14-ธ.ค.-65
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