
แบบ สขร.๑

ล ำดบั งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 วสัดุไฟฟา้ แบตเตอร่ี รถขนผ้า และรถนอนไฟฟา้            26,700.00          26,700.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา ซิลลิคฟาร์มา ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 337 /2564 1-ธ.ค.-63
2 acyclovir inj            25,800.00          25,800.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ่ากัด บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 338 /2564 1-ธ.ค.-63
3 ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว ปัม้น้า่แฟลตพวงชมพู            11,500.00          11,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด โรจนธนาพนัธ ์(ส่านกังานใหญ่) หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด โรจนธนาพนัธ ์(ส่านกังานใหญ่) ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 339 /2564 1-ธ.ค.-63
4 จ้างตรวจชื้นเนือ้เดือน ธ.ค 63            35,760.00          35,760.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง เอ็นเฮลล์ เอ็นเฮลล์ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 348 /2564 1-ธ.ค.-63
5 จ้างตรวจแล็ปเดือน ธ.ค 63            29,820.00          29,820.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง PCT PCT ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 349 /2564 1-ธ.ค.-63
6 วสัดุวทิยาศาสตร์            73,380.00          73,380.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง เฟร์ิมเมอร์ เฟร์ิมเมอร์ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 350 /2564 4-ธ.ค.-63
7 วสัดุวทิยาศาสตร์            36,900.00          36,900.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ไทไดแอก ไทไดแอก ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 351 /2564 4-ธ.ค.-63
8 วสัดุวทิยาศาสตร์            66,250.00          66,250.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง เฟร์ิมเมอร์ เฟร์ิมเมอร์ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 352 /2564 4-ธ.ค.-63
9 วสัดุวทิยาศาสตร์            58,730.00          58,730.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง เอ็กแล็ป เอ็กแล็ป ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 353 /2564 4-ธ.ค.-63
10 วสัดุวทิยาศาสตร์            15,000.00          15,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง dksh dksh ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 354 /2564 4-ธ.ค.-63
11 วสัดุวทิยาศาสตร์            24,610.00          24,610.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ซูลิค ซูลิค ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 355 /2564 4-ธ.ค.-63
12 ปพูืน้หอ้งพเิศษ+ซ่อมบานซิงค์ชั้น 3              3,700.00            3,700.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นายพชิัย วงศ์ทพิย์ นายพชิัย วงศ์ทพิย์ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 4-ธ.ค.-63
13 วสัดุการแพทย์            17,013.00          17,013.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ่ากัด บริษัท แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 340 /2564 4-ธ.ค.-63
14 วสัดุการแพทย์              7,500.00            7,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นจี โปรแกรสซีฟ จ่ากัด บริษัท เอ็นจี โปรแกรสซีฟ จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 341 /2564 4-ธ.ค.-63
15 วสัดุการแพทย์            18,297.00          18,297.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่าำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่าำกัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 342 /2564 4-ธ.ค.-63
16 วสัดุการแพทย์              2,407.50            2,407.50 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่าำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่าำกัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 4-ธ.ค.-63
17 วสัดุการแพทย์              4,850.00            4,850.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 4-ธ.ค.-63
18 วสัดุการแพทย์              4,750.00            4,750.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น ท ีท ีมาร์เก็ตต้ิง จ่ากัด บริษัท เอ็น ท ีท ีมาร์เก็ตต้ิง จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 4-ธ.ค.-63
19 วสัดุเภสัชกรรม 7 รายการ            22,155.00          22,155.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษ่ท เอ.ท.ีพ ีอิเตอร์เมดิคอล บริษ่ท เอ.ท.ีพ ีอิเตอร์เมดิคอล ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 344 /2564 4-ธ.ค.-63
20 morphine inj              3,250.00            3,250.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ส่านกังานคณะกรมการอาหารและยา ส่านกังานคณะกรมการอาหารและยา ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 4-ธ.ค.-63
21 เหมาปรับปรุงคลีนคิโรตเร้ือรัง            26,000.00          26,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นายพชิัย วงศ์ทพิย์ นายพชิัย วงศ์ทพิย์ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 345 /2564 4-ธ.ค.-63
22 วสัดุการแพทย์            15,000.00          15,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ่ากัด บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 346 /2564 4-ธ.ค.-63
23 วสัดุการแพทย์              7,000.00            7,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ่ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ่ากัด (มหาชน) ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 347 /2564 4-ธ.ค.-63
24 วสัดุก่อสร้าง                800.00               800.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านณรงค์ไชย ร้านณรงค์ไชย ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 4-ธ.ค.-63
25 เหมารถตู้รับส่งข้าราชการใหม่อบรม              9,000.00            9,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นายชยณัฐ วงศ์ฟู นายชยณัฐ วงศ์ฟู ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 358 /2564 8-ธ.ค.-63
26 ปรับภมูิทศันบ์ริเวณข้างตึก 6 ชั้น            21,000.00          21,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นายสมชาย ปญัญา นายสมชาย ปญัญา ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 359 /2564 8-ธ.ค.-63
27 ชั้นวางรองเทา้หอ้งคลอด              3,200.00            3,200.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง แสงวรรณเฟอร์นเิจอร์ แสงวรรณเฟอร์นเิจอร์ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 9-ธ.ค.-63
28 วสัดุไฟฟา้ ไฟฉุกเฉิน ER.              7,612.00            7,612.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟา้ ดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 379 /2564 9-ธ.ค.-63
29 วสัดุวทิยาศาสตร์            15,000.00          15,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง Dksh Dksh ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 360 /2564 9-ธ.ค.-63
30 วสัดุวทิยาศาสตร์            19,680.00          19,680.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง เวร์ิคเมด เวร์ิคเมด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 361 /2564 9-ธ.ค.-63
31 วสัดุวทิยาศาสตร์            14,040.00          14,040.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง เอ็มพี เอ็มพี ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 362 /2564 9-ธ.ค.-63
32 วสัดุวทิยาศาสตร์            26,000.00          26,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง เฟร์ิมเมอร์ เฟร์ิมเมอร์ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 363 /2564 9-ธ.ค.-63
33 วสัดุวทิยาศาสตร์            73,368.72          73,368.72 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง เฟร์ิมเมอร์ เฟร์ิมเมอร์ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 364 /2564 9-ธ.ค.-63
34 วสัดุวทิยาศาสตร์            75,500.00          75,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ไบโอเซน ไบโอเซน ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 365 /2564 9-ธ.ค.-63
35 วสัดุการแพทย์              1,800.00            1,800.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์เมด จ่ากัด (มหาชน) บริษัท เซนต์เมด จ่ากัด (มหาชน) ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 366 /2564 9-ธ.ค.-63
36 LRI inj 1000 ml            12,300.00          12,300.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ว.ีแอนด์.ว ีกรุงเทพ บริษัท ว.ีแอนด์.ว ีกรุงเทพ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 367 /2564 9-ธ.ค.-63
37 วสัดุทนัตกรรม              3,100.00            3,100.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บ.ดีวา่ เมดิคอล ซัพพลาย จ่ากัด บ.ดีวา่ เมดิคอล ซัพพลาย จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 9-ธ.ค.-63
38 วสัดุทนัตกรรม              3,320.00            3,320.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บ.แอคคอร์ด คอปอเรชั่น จ่ากัด บ.แอคคอร์ด คอปอเรชั่น จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 9-ธ.ค.-63
39 วสัดุทนัตกรรม              3,608.00            3,608.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บ.ว ีอาร์ พ ีเด้นท ์จ่ากัด บ.ว ีอาร์ พ ีเด้นท ์จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 9-ธ.ค.-63
40 วสัดุทนัตกรรม              5,970.00            5,970.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บ.แอคคอร์ด คอปอเรชั่น จ่ากัด บ.แอคคอร์ด คอปอเรชั่น จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 368 /2564 9-ธ.ค.-63
41 วสัดุทนัตกรรม            18,710.00          18,710.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮ้ทนัตภณัฑ์ หจก.เซ่ียงไฮ้ทนัตภณัฑ์ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 369 /2564 9-ธ.ค.-63
42 วสัดุการแพทย์              6,500.00            6,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ่ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ่ากัด (มหาชน) ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 370 /2564 9-ธ.ค.-63
43 alfluzocin tab โดยวธีเีฉพาะเจาะจง รพ.ล่าปาง รพ.ล่าปาง ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 9-ธ.ค.-63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดอืนธันวำคม 2563
โรงพยำบำลเถิน

วันที่  1-31 เดอืนธันวำคม พ.ศ. 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

ต่่ากวา่ 5,000 บาท

ต่่ากวา่ 5,000 บาท
ต่่ากวา่ 5,000 บาท
ต่่ากวา่ 5,000 บาท

ต่่ากวา่ 5,000 บาท

ต่่ากวา่ 5,000 บาท



44 น้า่มันเชื้อเพลิง 16-31 ธนัวาคม 2563            42,270.00          42,270.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.ธ.1994 ปโิตรเลียม บจก.ธ.1994 ปโิตรเลียม ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 371 /2564 14-ธ.ค.-63
45 ซ่อมคอมพวิเตอร์ ศัลยกรรม+พสัดุ              2,900.00            2,900.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง คลีนคิคอม คลีนคิคอม ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 14-ธ.ค.-63
46 ซ่อมเคร่ืองปัม้น้า่ระบบบ่าบดั            25,000.00          25,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง แม่วงักลกาล แม่วงักลกาล ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 372 /2564 14-ธ.ค.-63
47 tramol inj              2,750.00            2,750.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ยูำโทเปีย้น จ่ากัด บริษัท ยูำโทเปีย้น จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 14-ธ.ค.-63
48 nystatin syr              1,250.00            1,250.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ่ากัด บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 14-ธ.ค.-63
49 ยา 3 รายการ            11,556.00          11,556.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช เทรดด้ิง จ่ากัด บริษัท บี.เอ็ล.เอช เทรดด้ิง จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 373 /2564 14-ธ.ค.-63
50 hydroxychloroquine tab            20,223.00          20,223.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 374 /2564 14-ธ.ค.-63
51 ยา 3 รายการ            14,486.00          14,486.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 375 /2564 14-ธ.ค.-63
52 dextro tab              5,000.00            5,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ่ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 376 /2564 14-ธ.ค.-63
53 วสัดุก่อสร้าง สะดืออ่าง                200.00               200.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านณรงค์ไชย ร้านณรงค์ไชย ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 14-ธ.ค.-63
54 ซ่อมรถ กพ 3086 ลป              2,873.49            2,873.49 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้า นอร์ทเทร์ิน บจก.โตโยต้า นอร์ทเทร์ิน ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 14-ธ.ค.-63
55 วสัดุไฟฟา้              8,590.00            8,590.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟา้ ดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 377 /2564 14-ธ.ค.-63
56 ซ่อมเคร่ืองปร๊ินหอ้งผ่าตัด              1,200.00            1,200.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง คลีนคิคอม คลีนคิคอม ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 14-ธ.ค.-63
57 ถ่ายเอกสารฟอร์มปรอท              6,400.00            6,400.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บอสเซ็นเตอร์ บอสเซ็นเตอร์ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 378 /2564 15-ธ.ค.-63
58 วสัดุก่อสร้าง              1,280.00            1,280.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.วชิัยเถินโลหะธรุกิจ หจก.วชิัยเถินโลหะธรุกิจ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 16-ธ.ค.-63
59 ท่าโรงเรือนปลูกพชืและปรับปรุงโรงเรือนปลูกพชืเดิม          144,645.00        144,645.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นายสมชาย ปญัญา นายสมชาย ปญัญา ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 380 /2564 16-ธ.ค.-63
60 ครุภณัฑ์ส่านกังาน กลุ่มเวชฯ              1,800.00            1,800.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.น้า่ล้อมเฟอร์นเิจอร์ หจก.น้า่ล้อมเฟอร์นเิจอร์ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 16-ธ.ค.-63
61 วสัดุก่อสร้าง                277.00               277.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟา้ ดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 16-ธ.ค.-63
62 วสัดุไฟฟา้ หลอดไฟ              4,000.00            4,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟา้ ดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 16-ธ.ค.-63
63 ยา 2 รายการ            29,820.90          29,820.90 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ่ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 381 /2564 16-ธ.ค.-63
64 dilantin 100 mg cap            26,364.80          26,364.80 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 382 /2564 16-ธ.ค.-63
65 loratadine tab              6,400.00            6,400.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 383 /2564 16-ธ.ค.-63
66 sticker prepack            16,800.00          16,800.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ท.ีพ.ี อินเตอร์เมดิคอล บริษัท เอ.ท.ีพ.ี อินเตอร์เมดิคอล ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 384 /2564 16-ธ.ค.-63
67 ซ่อมบ่ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ            17,150.00          17,150.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดอนไชยผ้าม่านและแอร์ ดอนไชยผ้าม่านและแอร์ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 385 /2564 16-ธ.ค.-63
68 วสัดุส่านกังาน            25,080.00          25,080.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.แอลพไีฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพไีฮเทคเซ็นเตอร์ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 386 /2564 16-ธ.ค.-63
69 วสัดุส่านกังาน            13,565.00          13,565.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านกันเอง ร้านกันเอง ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 387 /2564 16-ธ.ค.-63
70 วสัดุคอมพวิเตอร์            29,730.00          29,730.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง แอดวานซ์เทรดด้ิง แอดวานซ์เทรดด้ิง ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 388 /2564 16-ธ.ค.-63
71 วสัดุคอมพวิเตอร์            10,620.00          10,620.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ไอเดียองค์ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ ไอเดียองค์ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 389 /2564 16-ธ.ค.-63
72 วสัดุงานบา้นงานครัว            27,950.00          27,950.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์สตาร์ โอ เอ หจก.โฟร์สตาร์ โอ เอ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 390 /2564 16-ธ.ค.-63
73 วสัดุส่านกังาน            14,400.00          14,400.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านแม่วงัเปเปอร์ฟอร์ม ร้านแม่วงัเปเปอร์ฟอร์ม ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 391 /2564 16-ธ.ค.-63
74 วสัดุงานบา้นงานครัว            35,096.00          35,096.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท สยามยูเนีย่นเคมีคอล จ่ากัด บริษัท สยามยูเนีย่นเคมีคอล จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 392 /2564 16-ธ.ค.-63
75 วสัดุส่านกังาน            15,000.00          15,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิกา แพค็กิ้ง จ่ากัด บริษัท เมดิกา แพค็กิ้ง จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 393 /2564 16-ธ.ค.-63
76 วสัดุไฟฟา้              1,230.00            1,230.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านดอนไชยการไฟฟา้ ร้านดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 16-ธ.ค.-63
77 วสัดุงานบา้นงานครัว              4,717.00            4,717.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง เตียเฮ่งฮง เตียเฮ่งฮง ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 16-ธ.ค.-63
78 วสัดุงานบา้นงานครัว              1,056.00            1,056.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.แอลพไีฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพไีฮเทคเซ็นเตอร์ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 16-ธ.ค.-63
79 วสัดุคอมพวิเตอร์                800.00               800.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.แอลพไีฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพไีฮเทคเซ็นเตอร์ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 16-ธ.ค.-63
80 วสัดุงานบา้นงานครัว              2,839.00            2,839.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านกันเอง ร้านกันเอง ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 16-ธ.ค.-63
81 วสัดุไฟฟา้              2,798.00            2,798.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านดอนไชยการไฟฟา้ ร้านดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 16-ธ.ค.-63
82 วสัดุงานบา้นงานครัว              3,625.00            3,625.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.นครกิโลเซ็นเตอร์ บจก.นครกิโลเซ็นเตอร์ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 16-ธ.ค.-63
83 วสัดุคอมพวิเตอร์              1,450.00            1,450.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.สมาทร์โซลูชั่น บจก.สมาทร์โซลูชั่น ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 16-ธ.ค.-63
84 วสัดุก่อสร้าง                565.00               565.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านณรงค์ไชย ร้านณรงค์ไชย ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 16-ธ.ค.-63
85 gaba 300 mg โดยวธีเีฉพาะเจาะจง รพ.ล่าปาง รพ.ล่าปาง ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 16-ธ.ค.-63
86 เหมาติดต้ังและซ่อมแซมผ้าม่าน งานทนัตกรรม              2,200.00            2,200.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดอนไชยผ้าม่านและแอร์ ดอนไชยผ้าม่านและแอร์ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 16-ธ.ค.-63
87 เหมาซ่อมรถเข็นผ้าและเตียง              6,000.00            6,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นายสุริยา ปาตัน นายสุริยา ปาตัน ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 394 /2564 16-ธ.ค.-63
88 ซ่อมรถ กฉ 7547 ลป              5,487.50            5,487.50 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้า นอร์ทเทร์ิน บจก.โตโยต้า นอร์ทเทร์ิน ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 407 /2564 21-ธ.ค.-63
89 วสัดุก่อสร้าง ล้อซ่อมรถเข็น              1,240.00            1,240.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านณรงค์ไชย ร้านณรงค์ไชย ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 21-ธ.ค.-63
90 วสัดุวทิยาศาสตร์            80,107.00          80,107.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัทเฟร์ิมเมอร์ จ่ากัด บริษัทเฟร์ิมเมอร์ จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 395 /2564 21-ธ.ค.-63
91 วสัดุวทิยาศาสตร์            16,630.00          16,630.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.แล็ปมาศเตอร์ บจก.แล็ปมาศเตอร์ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 396 /2564 21-ธ.ค.-63
92 วสัดุวทิยาศาสตร์              4,300.00            4,300.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง DKSH DKSH ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 21-ธ.ค.-63
93 วสัดุไฟฟา้              2,576.00            2,576.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟา้ ดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 21-ธ.ค.-63



94 เหมาก่าจัดปลวกอาคารอ่านวยการ 2 ชั้น            42,000.00          42,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.เคมิน เซอร์วสิ (ประเทศไทย) บจก.เคมิน เซอร์วสิ (ประเทศไทย) ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 398 /2564 21-ธ.ค.-63
95 วสัดุการแพทย์            17,000.00          17,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด พรรษาเวชภณัฑ์ หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด พรรษาเวชภณัฑ์ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 399 /2564 21-ธ.ค.-63
96 วสัดุการแพทย์              9,280.00            9,280.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด พรรษาเวชภณัฑ์ หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด พรรษาเวชภณัฑ์ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 400 /2564 21-ธ.ค.-63
97 วสัดุการแพทย์            42,372.00          42,372.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 401 /2564 21-ธ.ค.-63
98 วสัดุการแพทย์              8,774.00            8,774.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ซิำลลิค ฟาร์มา จ่ากัด บริษัท ซิำลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 402 /2564 21-ธ.ค.-63
99 วสัดุการแพทย์              9,534.00            9,534.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ่ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 403 /2564 21-ธ.ค.-63
100 วสัดุการแพทย์              3,000.00            3,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท ์แคร์ จ่ากัด บริษัท โพส เฮลท ์แคร์ จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 21-ธ.ค.-63
101 ซ่อมรถ นข 5906 ล่าปาง              3,260.00            3,260.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง วนิยัเจริญยนต์ วนิยัเจริญยนต์ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 21-ธ.ค.-63
102 silver cream 25g              1,200.00            1,200.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด ภญิโญฟาร์มาซี หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด ภญิโญฟาร์มาซี ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 21-ธ.ค.-63
103 para drop              1,000.00            1,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ จ่ากัด บริษัท ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 21-ธ.ค.-63
104 oflox 200 mg tab              1,288.05            1,288.05 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ่ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 21-ธ.ค.-63
105 ยา 2 รายการ              3,643.35            3,643.35 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 21-ธ.ค.-63
106 sertraline              5,550.00            5,550.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน ์จ่ากัด บริษัท เมดไลน ์จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 404 /2564 21-ธ.ค.-63
107 ครุภณัฑ์ส่านกังาน              7,600.00            7,600.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.น้า่ล้อมเฟอร์นเิจอร์ หจก.น้า่ล้อมเฟอร์นเิจอร์ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 405 /2564 21-ธ.ค.-63
108 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์            73,850.00          73,850.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.สมาทร์โซลูชั่น บจก.สมาทร์โซลูชั่น ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 406 /2564 21-ธ.ค.-63
109 วสัดุบริโภค น้า่ด่ืมร่มโพธิ์              3,200.00            3,200.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.วงัทพิย์ โซล่าร์ไอซ์ บจก.วงัทพิย์ โซล่าร์ไอซ์ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 21-ธ.ค.-63
110 ค่าบริการรายป ีGPS รถพยาบาล            13,375.00          13,375.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.นานาแซท อินเตอร์คอมมิวนเิคชั่น บจก.นานาแซท อินเตอร์คอมมิวนเิคชั่น ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 407 /2564 21-ธ.ค.-63
111 clonazepam 0.5 mg              5,000.00            5,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มีนา่ จ่ากัด บริษัท ฟาร์มีนา่ จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 408 /2564 28-ธ.ค.-63
112 lamotrigine              1,425.00            1,425.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลล่าปาง โรงพยาบาลล่าปาง ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 28-ธ.ค.-63
113 วสัดุเภสัชกรรม 5 รายการ            15,240.00          15,240.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ท.ีพ.ี อินเตอร์เมดิคอล บริษัท เอ.ท.ีพ.ี อินเตอร์เมดิคอล ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 409 /2564 28-ธ.ค.-63
114 stickerฉลากยา            14,400.00          14,400.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ท.ีพ.ี อินเตอร์เมดิคอล บริษัท เอ.ท.ีพ.ี อินเตอร์เมดิคอล ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 410 /2564 28-ธ.ค.-63
115 วสัดุก่อสร้าง                   70.00                 70.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านณรงค์ไชย ร้านณรงค์ไชย ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 28-ธ.ค.-63
116 ผ้าหอ่เซ็ท          121,400.00        121,400.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดอนไชยผ้าม่านและแอร์ ดอนไชยผ้าม่านและแอร์ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 446 /2564 28-ธ.ค.-63
117 salbutamol sol              1,350.00            1,350.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี หจก.แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 28-ธ.ค.-63
118 วสัดุการแพทย์              7,500.00            7,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นจี โปรแกรสซีฟ จ่ากัด บริษัท เอ็นจี โปรแกรสซีฟ จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 411 /2564 28-ธ.ค.-63
119 วสัดุการแพทย์            13,680.00          13,680.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 412 /2564 28-ธ.ค.-63
120 วสัดุการแพทย์              3,900.00            3,900.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 28-ธ.ค.-63
121 วสัดุการแพทย์              2,400.00            2,400.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์เมด จ่ากัด (มหาชน) บริษัท เซนต์เมด จ่ากัด (มหาชน) ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 28-ธ.ค.-63
122 วสัดุการแพทย์              1,800.00            1,800.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์เมด จ่ากัด (มหาชน) บริษัท เซนต์เมด จ่ากัด (มหาชน) ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 28-ธ.ค.-63
123 วสัดุการแพทย์              3,350.00            3,350.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด ดี เอว ซี เทรดด้ิง หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด ดี เอว ซี เทรดด้ิง ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 28-ธ.ค.-63
124 วสัดุการแพทย์              3,000.00            3,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 28-ธ.ค.-63
125 วสัดุการแพทย์              2,500.00            2,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 28-ธ.ค.-63
126 วสัดุการแพทย์              8,000.00            8,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.บ.ีดี. เซอร์จิคอล ซัพพลาย จ่ากัด บริษัท เอ็ม.บ.ีดี. เซอร์จิคอล ซัพพลาย จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 413 /2564 28-ธ.ค.-63
127 วสัดุก่อสร้าง                720.00               720.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านณรงค์ไชย ร้านณรงค์ไชย ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 28-ธ.ค.-63
128 ยา 2 รายการ              1,663.00            1,663.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด ภญิโญฟาร์มาซี หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด ภญิโญฟาร์มาซี ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 28-ธ.ค.-63
129 ซ่อมปัม้น้า่แฟลตพวงชมพู                950.00               950.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านเจริญการไฟฟา้ ร้านเจริญการไฟฟา้ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 28-ธ.ค.-63
130 ซ่อมรถ นข 4827 ลป              6,504.00            6,504.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้า นอร์ทเทร์ิน บจก.โตโยต้า นอร์ทเทร์ิน ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 28-ธ.ค.-63
131 เปล่ียนและซ่อมทอ่น้า่ประปาส่ารอง              2,900.00            2,900.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นายณัฐวฒิุ ศรีโคตร นายณัฐวฒิุ ศรีโคตร ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 28-ธ.ค.-63
132 วสัดุก่อสร้าง              2,535.00            2,535.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.เถินธรีะวสัดุก่อสร้าง หจก.เถินธรีะวสัดุก่อสร้าง ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 28-ธ.ค.-63
133 ส่าเนาเอกสาร                560.10               560.10 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 30-ธ.ค.-63
134 บริการอินเตอร์เนต็                631.30               631.30 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.ทโีอที บจก.ทโีอที ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 30-ธ.ค.-63
135 วสัดุบริโภค              2,735.00            2,735.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง น้า่ด่ืมกรองทอง น้า่ด่ืมกรองทอง ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 30-ธ.ค.-63
136 เหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ มค.634            26,472.00          26,472.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจนส์ระบรีุ หจก.ส.เรืองโรจนส์ระบรีุ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 491 /2564 30-ธ.ค.-63
137 บริการอินเตอร์เนต็ CAT ม.ค..63            13,910.00          13,910.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.กสท โทรคมนาคม บจก.กสท โทรคมนาคม ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 492 /2564 30-ธ.ค.-63
138 วสัดุำเชื้อเพลิง (แก๊ส) มค.64            16,650.00          16,650.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟา้ ดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 493 /2564 30-ธ.ค.-63
139 น้า่มันเชื้อเพลิง (1-15 มค.64)            34,900.00          34,900.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.ธ.1994 ปโิตรเลียม บจก.ธ.1994 ปโิตรเลียม ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 494 /2564 30-ธ.ค.-63
140 พยาบาล หอผู้วปว่ยในรวม            25,800.00          25,800.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง น.ส.อักษรไทย นนัตา น.ส.อักษรไทย นนัตา ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ยกเวน้ 30-ธ.ค.-63
141 นกัประชาสัมพนัธ์            17,240.00          17,240.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง น.ส.พรพมิล มีศรี น.ส.พรพมิล มีศรี ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ยกเวน้ 30-ธ.ค.-63
142 แพทย์แผนไทย            15,000.00          15,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง น.ส.พชัรีญา เชื้อแดง น.ส.พชัรีญา เชื้อแดง ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ยกเวน้ 30-ธ.ค.-63
143 การเงินและบญัชี (สสอ.)            14,040.00          14,040.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นางสุาวกนกวรรณ วงัหอม นางสุาวกนกวรรณ วงัหอม ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ยกเวน้ 30-ธ.ค.-63



144
เหมาประกอบอาหาร (ปรุงส่าเร็จ) ประจ่าเดือน ม.ค. 
64          237,000.00        237,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นางวลิาวลัน ์จันต๊ะเครือ นางวลิาวลัน ์จันต๊ะเครือ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 495 /2564 30-ธ.ค.-63

145 จ้างตรวจชื้นเนือ้เดือน ม.ค 64 28,300.00 28,300.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บ.เนชั่นแนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ว ์จ่ากัด บ.เนชั่นแนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ว ์จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 563 /2564 30-ธ.ค.-63
146 จ้างตรวจแล็ปเดือน ม.ค 64 24,180.00 24,180.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บ.PCTแล็ปบอราทอรีจ่ากัด บ.PCTแล็ปบอราทอรีจ่ากัด ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 564 /2564 30-ธ.ค.-63
147 ผู้ช่วยพยาบาล งานผ่าตัด              7,200.00            7,200.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นางสาวอริสา โทะ๊บตุร นางสาวอริสา โทะ๊บตุร ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ยกเวน้ 30-ธ.ค.-63
148 ผู้ช่วยพยาบาล ตึกรรวม              8,700.00            8,700.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นางสาวนภสัสร จอมสิงห์ นางสาวนภสัสร จอมสิงห์ ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ยกเวน้ /2564 30-ธ.ค.-63
149 ผู้ช่วยพยาบาล งานผ่าตัด              8,700.00            8,700.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นางสาวดวงพร ค่าสันทราย นางสาวดวงพร ค่าสันทราย ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ยกเวน้ 30-ธ.ค.-63
150 วสัดุส่านกังาน                920.00               920.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านกันเอง ร้านกันเอง ราคาต่่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่่ากวา่ 5,000 บาท 30-ธ.ค.-63


