
แบบ สขร.

ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 จ้างปรับปรุงหอ้งบริหาร(หอ้ง
ผู้อ านวยการ)      209,000.00      209,000.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
หจก.อรชรกิจรุ่งเรืองก่อสร้าง หจก.อรชรกิจรุ่งเรืองก่อสร้าง

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 1 /2566
3-ต.ค.-65

2
อุปกรณ์การแพทย์ health Screening
 Service พร้อมระบบส่งข้อมูลผ่าน 
Mobile Application      291,600.00      291,600.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 2  /2566
3-ต.ค.-65

3 ยา 10 รายการ        56,177.00        56,177.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 3 /2566 3-ต.ค.-65
4 ยา 3 รายการ        10,650.00        10,650.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง เอสพเีอส เมดิคอล เอสพเีอส เมดิคอล ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 4 /2566 3-ต.ค.-65

5
ยา 2 รายการ          5,140.00          5,140.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์ (1976) จ ากัด บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์ (1976) จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 5 /2566
3-ต.ค.-65

6 วัสดุวิทยาศาสตร์        67,500.00        67,500.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอ็กแล็บ จ ากัด บจก.เอ็กแล็บ จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 6 /2566 3-ต.ค.-65
7 วัสดุวิทยาศาสตร์          7,383.00          7,383.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช บจก.ดีเคเอสเอช ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 7 /2566 3-ต.ค.-65
8 วัสดุวิทยาศาสตร์        13,000.00        13,000.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอ็กแล็บ จ ากัด บจก.เอ็กแล็บ จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 8 /2566 3-ต.ค.-65
9 วัสดุวิทยาศาสตร์          9,630.00          9,630.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.เวลเมด บจก.เวลเมด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 9 /2566 3-ต.ค.-65

10 วัสดุวิทยาศาสตร์        62,800.00        62,800.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.เฟร์ิมเมอร์ บจก.เฟร์ิมเมอร์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 10 /2566 3-ต.ค.-65
11 วัสดุวิทยาศาสตร์        49,000.00        49,000.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช บจก.ดีเคเอสเอช ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 11 /2566 3-ต.ค.-65
12 วัสดุวิทยาศาสตร์        24,600.00        24,600.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอ็มพเีมดกรุ๊ป บจก.เอ็มพเีมดกรุ๊ป ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 12 /2566 3-ต.ค.-65
13 วัสดุวิทยาศาสตร์        33,900.00        33,900.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.แล็บมาสเตอร์ บจก.แล็บมาสเตอร์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 13 /2566 3-ต.ค.-65
14 วัสดุวิทยาศาสตร์        27,285.00        27,285.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช บจก.ดีเคเอสเอช ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 14 /2566 3-ต.ค.-65
15 ยา 2 รายการ        17,290.00        17,290.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง 2 เอ็ม เมด-เมเกอร์ จ ากัด 2 เอ็ม เมด-เมเกอร์ จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 15 /2566 3-ต.ค.-65

16
LIDOCAINE viscos USP2%(100ml)        10,000.00        10,000.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั แอปคาร์ ฟาร์มาแลป 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั แอปคาร์ ฟาร์มาแลป 
(ประเทศไทย) จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 16 /2566
3-ต.ค.-65

17
มะระขีน้ก          2,625.00          2,625.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษทั ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) 
จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ
3-ต.ค.-65

18 ADENOSINE        12,500.00        12,500.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั คอสม่า เมดดิคอล จ ากัด บริษทั คอสม่า เมดดิคอล จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 17  /2566 3-ต.ค.-65

19
ยา 7 รายการ        63,194.20        63,194.20

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 18  /2566
3-ต.ค.-65

20 Betahistine          4,250.00          4,250.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์ม่าไลน์ จ ากัด บริษทั ฟาร์ม่าไลน์ จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 3-ต.ค.-65
21 ยา 2 รายการ        10,272.00        10,272.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด บริษทั บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 19  /2566 3-ต.ค.-65
22 ยา 2 รายการ        10,357.50        10,357.50 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชั น จ ากัด บริษทั เจ เอส วิชั น จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 20  /2566 3-ต.ค.-65
23 ยา 5 รายการ        37,415.00        37,415.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนสามัญ พรีเมด ฟาร์มา หา้งหุน้ส่วนสามัญ พรีเมด ฟาร์มา ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 21  /2566 3-ต.ค.-65
24 ยา 4 รายการ        51,582.00        51,582.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษทั พรอส ฟาร์มา จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 22  /2566 3-ต.ค.-65

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2565
โรงพยำบำลเถิน

วันที่ 1-31  เดือนตุลำคม พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

ต  ากว่า 5,000 บาท

ต  ากว่า 5,000 บาท



แบบ สขร.

ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2565
โรงพยำบำลเถิน

วันที่ 1-31  เดือนตุลำคม พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

25 ยา 13 รายการ      373,546.05      373,546.05 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 23  /2566 3-ต.ค.-65

26
Hydroxychloroquine sulfate        26,964.00        26,964.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 24  /2566
3-ต.ค.-65

27
ยา 2 รายการ          5,250.00          5,250.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม (มหาชน) 
จ ากัด

บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม (มหาชน) 
จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 25  /2566
3-ต.ค.-65

28 ยา 7 รายการ        40,990.00        40,990.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 26  /2566 3-ต.ค.-65

29
ยา 5 รายการ        95,765.00        95,765.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสตกส์
 จ ากัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสตกส์ 
จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 27  /2566
3-ต.ค.-65

30 Levonorgestrel + EE          2,200.00          2,200.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ที เอ็น พ ีเฮลท์แคร์ จ ากัด บริษทั ที เอ็น พ ีเฮลท์แคร์ จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 3-ต.ค.-65

31
ยา 2 รายการ          8,575.00          8,575.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรี ส์ 
(1969) จ ากัด

บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรี ส์ 
(1969) จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 28  /2566
3-ต.ค.-65

32
ยา 3 รายการ          6,570.00          6,570.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์ (1976) จ ากัด บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์ (1976) จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 29  /2566
3-ต.ค.-65

33 ยา 3 รายการ        29,140.00        29,140.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ธงทองโอสถ จ ากัด บริษทั ธงทองโอสถ จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 30  /2566 3-ต.ค.-65
34 ยา 3 รายการ      102,152.90      102,152.90 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด บริษทั บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 31  /2566 3-ต.ค.-65

35
ยา 5 รายการ      136,400.00      136,400.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 32  /2566
3-ต.ค.-65

36 sodium phosphates-Swiff        10,272.00        10,272.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนีซัน จ ากัด บริษทั ยูนีซัน จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 33  /2566 3-ต.ค.-65
37 ยา 3 รายการ        18,886.00        18,886.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอจีนีเทค จ ากัด บริษทั ไบโอจีนีเทค จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 34  /2566 3-ต.ค.-65
38 BROmocriptine        25,600.00        25,600.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บริษทั ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 35  /2566 3-ต.ค.-65
39 ยา 2 รายการ          7,260.00          7,260.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 36  /2566 3-ต.ค.-65
40 ยา 3 รายการ        24,148.00        24,148.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 37  /2566 3-ต.ค.-65
41 ยา 2 รายการ          5,700.00          5,700.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด บริษทั ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 38  /2566 3-ต.ค.-65
42 ยา 3 รายการ        13,460.00        13,460.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ จ ากัด บริษทั มาสุ จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 39  /2566 3-ต.ค.-65
43 ยา 3 รายการ        29,900.00        29,900.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั เมดไลน์ จ ากัด บริษทั เมดไลน์ จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 40  /2566 3-ต.ค.-65
44 CEPHALEXIN          2,200.00          2,200.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ยูโทเปีย้น จ ากัด บริษทั ยูโทเปีย้น จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณต  ากว่า 5,000 บาท 3-ต.ค.-65
45 ยา 3 รายการ        11,180.00        11,180.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั วิทยาศรม จ ากัด บริษทั วิทยาศรม จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 41 /2566 3-ต.ค.-65
46 ยา 3 รายการ        74,580.00        74,580.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอรี บริษทั เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอรี ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 42 /2566 3-ต.ค.-65
47 ยา 7 รายการ        44,731.35        44,731.35 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 43 /2566 3-ต.ค.-65
48 ยา 5 รายการ        32,071.00        32,071.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 44 /2566 3-ต.ค.-65
49 simethicone          4,654.50          4,654.50 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์.เอ็กซ์. จ ากัด บริษทั อาร์.เอ็กซ์. จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณต  ากว่า 5,000 บาท 3-ต.ค.-65

ต  ากว่า 5,000 บาท
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50 Sevorane        17,120.00        17,120.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั อินโดไชน่า เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษทั อินโดไชน่า เฮลท์ แคร์ จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 45 /2566 3-ต.ค.-65

51
ยา 2 รายการ        32,100.00        32,100.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 46 /2566
3-ต.ค.-65

52 ยา 7 รายการ        39,941.55        39,941.55 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลศูนย์ล าปาง โรงพยาบาลศูนย์ล าปาง ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 47 /2566 3-ต.ค.-65
53 ชาชงรางจืด             600.00             600.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์สมุนไพรแม่มอก สหกรณ์สมุนไพรแม่มอก ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณต  ากว่า 5,000 บาท 3-ต.ค.-65
54 SMW          3,210.00          3,210.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. เกร๊ทเตอร์ฟาร์มา ห.จ.ก. เกร๊ทเตอร์ฟาร์มา ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณต  ากว่า 5,000 บาท 3-ต.ค.-65
55 ยา 6 รายการ        30,550.00        30,550.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. พาตาร์แลบ ห.จ.ก. พาตาร์แลบ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 48 /2566 3-ต.ค.-65
56 ยา 9 รายการ        78,947.20        78,947.20 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. ภญิโญฟาร์มาซี ห.จ.ก. ภญิโญฟาร์มาซี ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 49 /2566 3-ต.ค.-65
57 ยา 2 รายการ          9,850.00          9,850.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 50 /2566 3-ต.ค.-65
58 ยา 44 รายการ      139,448.11      139,448.11 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 51 /2566 3-ต.ค.-65
59 Magnesium oxide          2,407.50          2,407.50 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง เอสทีฟาร์เมติกส์ เอสทีฟาร์เมติกส์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณต  ากว่า 5,000 บาท 3-ต.ค.-65
60 ยา 7 รายการ        37,050.00        37,050.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง เอสพเีอส เมดิคอล เอสพเีอส เมดิคอล ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 52 /2566 3-ต.ค.-65

61
ยา 2 รายการ          5,120.00          5,120.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 53 /2566
3-ต.ค.-65

62 ยา 2 รายการ        43,920.00        43,920.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั เฮลท์ต้ี มี จ ากัด บริษทั เฮลท์ต้ี มี จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 54 /2566 3-ต.ค.-65

63
FENTANYL 50mcg/ml        16,000.00        16,000.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 55 /2566
3-ต.ค.-65

64
ยา 4 รายการ        23,650.00        23,650.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 56 /2566
3-ต.ค.-65

65 ยา 2 รายการ        23,200.00        23,200.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มีน่า จ ากัด บริษทั ฟาร์มีน่า จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 57 /2566 3-ต.ค.-65
66 Azithromycin susp.          2,568.00          2,568.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด บริษทั บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 3-ต.ค.-65
67 erythromycin syrup          2,400.00          2,400.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากัด บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 3-ต.ค.-65
68 สารน้ า 9 รายการ        96,262.00        96,262.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากัด บริษทั ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 58 /2566 3-ต.ค.-65
69 ยา 3 รายการ          1,015.00          1,015.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลศูนย์ล าปาง โรงพยาบาลศูนย์ล าปาง ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 3-ต.ค.-65
70 Erythromycin          1,650.00          1,650.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั เยนเนอราล ดรักเฮ้าส์ จ ากัด บริษทั เยนเนอราล ดรักเฮ้าส์ จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 3-ต.ค.-65
71 CT SCAN   9,981,000.00   9,981,000.00 e-bidding ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 59 /2566 3-ต.ค.-65
72 ซ่อมท่อถังน้ า          2,100.00          2,100.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง วราภรณ์เครื องหรองน้ า วราภรณ์เครื องหรองน้ า ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 3-ต.ค.-65
73 จ้างเปลี ยนถ่านรีโมท             100.00             100.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง หจก.ล าปางซีคิว(ยงยุทธวิศวกรรม) หจก.ล าปางซีคิว(ยงยุทธวิศวกรรม) ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 3-ต.ค.-65
74 จ้างท าป้ายโฟม          2,275.00          2,275.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง น้อยไอเดียดี น้อยไอเดียดี ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 3-ต.ค.-65

75 ครุภณัฑ์การแพทย์ เครื อง Drainage 
Suction        66,000.00        66,000.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท์ เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส

หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท์ เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 60  /2566
3-ต.ค.-65

ต  ากว่า 5,000 บาท
ต  ากว่า 5,000 บาท

ต  ากว่า 5,000 บาท
ต  ากว่า 5,000 บาท

ต  ากว่า 5,000 บาท
ต  ากว่า 5,000 บาท
ต  ากว่า 5,000 บาท
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76 ซ่อมรถ นข 4827 ลป          5,077.15          5,077.15 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้านอร์ทเทิร์น บจก.โตโยต้านอร์ทเทิร์น ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 61  /2566 4-ต.ค.-65
77 ก่อสร้าง ซ่อมแซมทั วไป             675.00             675.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ร้านณรงค์ไชย ร้านณรงค์ไชย ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 4-ต.ค.-65
78 วัสดุไฟฟา้          2,420.00          2,420.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟา้ ดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 4-ต.ค.-65
79 วัสดุงานบ้านงานครัว          1,590.00          1,590.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.นครกิโลเซ็นเตอร์ บจก.นครกิโลเซ็นเตอร์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 4-ต.ค.-65
80 ซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์การแพทย์        35,470.50        35,470.50 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.น าวิวัฒน์การช่าง (1992) บจก.น าวิวัฒน์การช่าง (1992) ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 62  /2566 4-ต.ค.-65
81 ก่อสร้าง ซ่อมแซมทั วไป             875.00             875.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ร้านณรงค์ไชย ร้านณรงค์ไชย ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 4-ต.ค.-65
82

บริการBMS-HosxP Activation 
ประจ าปี 2566        28,690.00        28,690.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.บางกอก เมดิคอล ซอฟแวร์ บจก.บางกอก เมดิคอล ซอฟแวร์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 63  /2566 4-ต.ค.-65

83 เหมาซ่อมแซมหอ้งน้ า        13,000.00        13,000.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง นาย พชิัย วงศ์ทิพย์ นาย พชิัย วงศ์ทิพย์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 64  /2566 10-ต.ค.-65

84
วัสดุการแพทย์ ก๊าซออกซิเจนเหลว        42,640.57        42,640.57

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ี
โปรดักส์ จ ากัด

บริษทั แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ี
โปรดักส์ จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 65  /2566
10-ต.ค.-65

85 ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่(กล้อง
วงจรปิด)          1,590.00          1,590.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
บจก.สมาร์ท โซลูชั น คอมพวิเตอร์ บจก.สมาร์ท โซลูชั น คอมพวิเตอร์

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ
10-ต.ค.-65

86 วัสดุคอมพวิเตอร์          9,940.00          9,940.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.สมาร์ท โซลูชั น คอมพวิเตอร์ บจก.สมาร์ท โซลูชั น คอมพวิเตอร์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 67 /2566 10-ต.ค.-65
87 วัสดุทันตกรรม          1,620.00          1,620.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.นูเด้นท์ บจก.นูเด้นท์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 10-ต.ค.-65
88 วัสดุทันตกรรม          2,934.00          2,934.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก. เอส.ดี ทันตเวช บจก. เอส.ดี ทันตเวช ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 10-ต.ค.-65
89 วัสดุทันตกรรม          4,840.00          4,840.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก. เอส.ดี ทันตเวช บจก. เอส.ดี ทันตเวช ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 10-ต.ค.-65
90 วัสดุทันตกรรม          1,840.00          1,840.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.ไดรว์ เด็นทัล อินคอร์ปอเรชั น บจก.ไดรว์ เด็นทัล อินคอร์ปอเรชั น ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 10-ต.ค.-65
91 วัสดุทันตกรรม          2,397.87          2,397.87 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช บจก.ดีเคเอสเอช ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 10-ต.ค.-65
92 วัสดุทันตกรรม          2,750.00          2,750.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น บจก.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 10-ต.ค.-65
93 วัสดุทันตกรรม          1,400.00          1,400.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัดเซี ยงไฮ้ทันตภณัฑ์ หา้งหุน้ส่วนจ ากัดเซี ยงไฮ้ทันตภณัฑ์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 10-ต.ค.-65
94 วัสดุทันตกรรม          8,640.00          8,640.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย บจก.ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 68  /2566 10-ต.ค.-65
95 วัสดุทันตกรรม        27,170.00        27,170.00 โดยวิธี e- bidding บจก.เด็นท์-เมท บจก.เด็นท์-เมท ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 69 /2566 10-ต.ค.-65
96 วัสดุทันตกรรม        21,077.93        21,077.93 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช บจก.ดีเคเอสเอช ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 70  /2566 10-ต.ค.-65
97 วัสดุทันตกรรม          5,380.00          5,380.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น บจก.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 71  /2566 10-ต.ค.-65
98 วัสดุทันตกรรม        13,500.00        13,500.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัดเซี ยงไฮ้ทันตภณัฑ์ หา้งหุน้ส่วนจ ากัดเซี ยงไฮ้ทันตภณัฑ์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 72  /2566 10-ต.ค.-65
99 วัสดุทันตกรรม          9,450.00          9,450.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดาร์ฟี่ บจก.ดาร์ฟี่ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 73  /2566 10-ต.ค.-65

100
ครุภณัฑ์การแพทย์      298,000.00      298,000.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ลานนา อีควิปเม้นท์ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ลานนา อีควิปเม้นท์

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 74  /2566
10-ต.ค.-65

101 วัสดุทันตกรรม          1,900.00          1,900.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.เด็นท์ัล วิชั น บจก.เด็นท์ัล วิชั น ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 10-ต.ค.-65
102 วัสดุทันตกรรม          8,700.00          8,700.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.ไดรว์ เด็นทั ล อินคอร์ปอเรชั น บจก.ไดรว์ เด็นทั ล อินคอร์ปอเรชั น ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 75  /2566 10-ต.ค.-65
103 ลูกประคบ        18,500.00        18,500.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์สมุนไพรแม่มอก สหกรณ์สมุนไพรแม่มอก ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 10-ต.ค.-65
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แบบ สขร.

ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2565
โรงพยำบำลเถิน

วันที่ 1-31  เดือนตุลำคม พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

104 ซ่อมรถบรรทุกน้ า             560.00             560.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟา้ ดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 10-ต.ค.-65
105 ซ่อมน้ าซักฟอก-โรงครัว อุดตัน          1,550.00          1,550.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย มะโนปิง นายวุฒิชัย มะโนปิง ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 10-ต.ค.-65
106 ตีมีดและเสียม             300.00             300.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ศิริพงษ ์วงศ์เปีย้จันทร์ ศิริพงษ ์วงศ์เปีย้จันทร์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 10-ต.ค.-65
107 ซ่อมเก้าอี ้งานประชาสัมพนัธ์             350.00             350.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง นิพนธ์เบาะยนต์ นิพนธ์เบาะยนต์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 10-ต.ค.-65
108 วัสดุส านักงาน ธงร.9             720.00             720.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ดินสอสี ดินสอสี ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 10-ต.ค.-65
109 ซ่อมแซมทั วไป (บ้านพกัหลังที  34)          3,100.00          3,100.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง นายพชิัย วงศ์ทิพย์ นายพชิัย วงศ์ทิพย์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 10-ต.ค.-65
110 ซ่อมแซมทั วไป อาคาร แฟลตพยาบาล          9,400.00          9,400.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง นายพชิัย วงศ์ทิพย์ นายพชิัย วงศ์ทิพย์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 76  /2566 10-ต.ค.-65
111 ยา 2 รายการ        22,500.00        22,500.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทัแมคโครฟาร์แลบจ ากัด บริษทัแมคโครฟาร์แลบจ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 77  /2566 10-ต.ค.-65
112 ยาบาล์มไพล        10,000.00        10,000.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทัไทยเอฟดีจ ากัด บริษทัไทยเอฟดีจ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 78  /2566 10-ต.ค.-65
113 ยา 5 รายการ        33,650.00        33,650.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. ภญิโญฟาร์มาซี ห.จ.ก. ภญิโญฟาร์มาซี ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 79  /2566 10-ต.ค.-65

114
ยา 5 รายการ          4,260.00          4,260.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรี ส์ 
(1969) จ ากัด

บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรี ส์ 
(1969) จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ
10-ต.ค.-65

115 Xylocain jelly 2%          3,424.00          3,424.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชั น จ ากัด บริษทั เจ เอส วิชั น จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 10-ต.ค.-65
116 ERIG        20,800.00        20,800.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเนท-เอเชีย จ ากัด บริษทั ไบโอเนท-เอเชีย จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 80  /2566 10-ต.ค.-65
117 ยา 3 รายการ          8,445.00          8,445.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. พาตาร์แลบ ห.จ.ก. พาตาร์แลบ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 81  /2566 10-ต.ค.-65

118
7.5% Sodium bicarbonate inj.          6,000.00          6,000.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 82  /2566
10-ต.ค.-65

119 ยา 2 รายการ          3,540.00          3,540.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 10-ต.ค.-65
120 Dipotassium phosphate inj.          3,103.00          3,103.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 10-ต.ค.-65
121 sticker prepack          9,600.00          9,600.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอส.ที.ซัพพลาย ร้านเอส.ที.ซัพพลาย ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 83  /2566 10-ต.ค.-65
122 วัสดุเภสัชกรรม 4 รายการ        22,300.00        22,300.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั เอทีพอีินเตอร์เมดิคอล จ ากัด บริษทั เอทีพอีินเตอร์เมดิคอล จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 84  /2566 10-ต.ค.-65

123
ยา 2 รายการ          2,379.68          2,379.68

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั โอสถอินเตอร์ แลบบอราทอ
รีส์ จ ากัด

บริษทั โอสถอินเตอร์ แลบบอราทอรีส์
 จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ
10-ต.ค.-65

124 50%Dextrose          1,600.00          1,600.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั สตาร์แล็บ จ ากัด บริษทั สตาร์แล็บ จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 10-ต.ค.-65
125 ซ่อมแซมพืน้กระเบือ้ง             800.00             800.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง นางทองอิน จันทราช นางทองอิน จันทราช ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 10-ต.ค.-65
126 จ้างท าป้าย          2,450.00          2,450.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง น้อยไอเดียดี น้อยไอเดียดี ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 10-ต.ค.-65
127 เปลี ยนไส้กรองน้ า          1,800.00          1,800.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง วราภรณ์เครื องกรองน้ า วราภรณ์เครื องกรองน้ า ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 10-ต.ค.-65
128 วัสดุก่อสร้าง          2,308.00          2,308.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟา้ ดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 10-ต.ค.-65
129 วัสดุไฟฟา้        11,494.00        11,494.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟา้ ดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 85  /2566 10-ต.ค.-65
130 วัสดุงานบ้านงานครัว        26,000.00        26,000.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ก้าวล้ าอินเตอร์แปซิฟคิ ก้าวล้ าอินเตอร์แปซิฟคิ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 86  /2566 18-ต.ค.-65
131 วัสดุส านักงาน สต๊ิกเกอร์เนื องกึ งมัน          2,400.00          2,400.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง แม่วัง เปเปอร์ฟอร์ม แม่วัง เปเปอร์ฟอร์ม ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 18-ต.ค.-65
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แบบ สขร.

ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2565
โรงพยำบำลเถิน

วันที่ 1-31  เดือนตุลำคม พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

132 ประจ าเดือน(เกษตร)          2,000.00          2,000.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธวัชยนต์ หจก.ธวัชยนต์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 18-ต.ค.-65
133 วัสดุส านักงาน(หมึกโรเนียว)          5,000.00          5,000.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.ริโก้ บจก.ริโก้ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 18-ต.ค.-65
134 ประจ าเดือน(วัสดุคอม)        11,600.00        11,600.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ไอเดียอิงค์ ไอเดียอิงค์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 87  /2566 18-ต.ค.-65
135 วัสดุงานบ้านงานครัว          8,873.00          8,873.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ร้านกันเอง ร้านกันเอง ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 88  /2566 18-ต.ค.-65
136 ประจ าเดือน(งานบ้านงานครัว)        13,256.00        13,256.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง เตียเฮ่งฮง เตียเฮ่งฮง ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 89  /2566 18-ต.ค.-65
137 วัสดุส านักงาน        19,564.00        19,564.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ร้านกันเอง ร้านกันเอง ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 90  /2566 18-ต.ค.-65
138 วัสดุส านักงาน        27,785.50        27,785.50 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง หจก. แอลพไีฮเทคเซ็นเตอร์ หจก. แอลพไีฮเทคเซ็นเตอร์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 91  /2566 18-ต.ค.-65
139 วัสดุคอมพวิเตอร์        40,050.00        40,050.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง แอดวานซ์เทรดด้ิง แอดวานซ์เทรดด้ิง ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 92  /2566 18-ต.ค.-65
140 วัสดุส านักงาน        12,000.00        12,000.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ร้านแม่วัง เปเปอร์ฟอร์ม ร้านแม่วัง เปเปอร์ฟอร์ม ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 93  /2566 18-ต.ค.-65
141 วัสดุงานบ้านงานครัว        32,153.50        32,153.50 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั สยามยูเนี ยนเคมีคอล จ ากัด บริษทั สยามยูเนี ยนเคมีคอล จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 94  /2566 18-ต.ค.-65
142 วัสดุงานบ้านงานครัว        36,212.00        36,212.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด โฟร์สตาร์ โอ เอ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด โฟร์สตาร์ โอ เอ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 95  /2566 18-ต.ค.-65
143 amoxycillin syrup          6,380.00          6,380.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั เยนเนอราล ดรักเฮ้าส์ จ ากัด บริษทั เยนเนอราล ดรักเฮ้าส์ จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 96  /2566 18-ต.ค.-65
144 จ้างซ่อมแซมระบบท่อระบายหอ้งน้ า        35,500.00        35,500.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง นาย ปองธนากฤต เครือลา นาย ปองธนากฤต เครือลา ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 97  /2566 18-ต.ค.-65

145
ยา 2 รายการ          9,202.00          9,202.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสตกส์
 จ ากัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสตกส์ 
จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 98  /2566
18-ต.ค.-65

146 วัสดุคอมพวิเตอร์ (usb wifi)          3,060.00          3,060.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.สมาร์ท โซลูชั น คอมพวิเตอร์ บจก.สมาร์ท โซลูชั น คอมพวิเตอร์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 18-ต.ค.-65
147 วัสดุคอมพวิเตอร์ (แบตเตอรี )          4,950.00          4,950.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง คลีนิคคอม คลีนิคคอม ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 18-ต.ค.-65
148 วัสดุการไฟฟา้          2,680.00          2,680.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟา้ ดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 19-ต.ค.-65
149 cabamazepine          2,450.00          2,450.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 19-ต.ค.-65

150 ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้อง
วงจรปิด)          5,670.00          5,670.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
บจก.สมาร์ทโซลูชั น บจก.สมาร์ทโซลูชั น

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 99  /2566
19-ต.ค.-65

151 จ้างเหมาปรับปรุงถนน รับ-ส่ง ผู้ป่วย      486,900.00      486,900.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง หจก.อรชร หจก.อรชร ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 100  /2566 19-ต.ค.-65

152 จ้างเหมาปรับปรุงหลังคา อาคารผู้ป่วย
ใน ตึกร่มบุญ      496,400.00      496,400.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
หจก.อรชร หจก.อรชร

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 101  /2566
19-ต.ค.-65

153 วัสดุไฟฟา้          2,680.00          2,680.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟา้ ดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 19-ต.ค.-65

154
วัสดุการแพทย์ Ioban        11,984.00        11,984.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 102  /2566
19-ต.ค.-65

155 วัสดุคอมพวิเตอร์ หมึก          1,241.20          1,241.20 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.สมาร์ท โซลูชั น คอมพวิเตอร์ บจก.สมาร์ท โซลูชั น คอมพวิเตอร์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 19-ต.ค.-65
156 วัสดุคอมพวิเตอร์ สายสัญาณ          4,500.00          4,500.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.สมาร์ท โซลูชั น คอมพวิเตอร์ บจก.สมาร์ท โซลูชั น คอมพวิเตอร์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 19-ต.ค.-65

157 จ้างเหมาซ่อมหลังคาและฝ้าเพดาน
แฟลตส้มเกล้ียง          3,300.00          3,300.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
3300 นายพชิัย วงศ์ทิพย์ 3300 นายพชิัย วงศ์ทิพย์

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ
19-ต.ค.-65
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เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
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158 ยา 2 รายการ          2,700.00          2,700.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิไฟว์ฟาร์ม่า จ ากัด บริษทั เมดิไฟว์ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 19-ต.ค.-65
159 จ้างท าป้ายประชามสัมพนัธ์          3,770.00          3,770.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง น้อยไอเดียดี น้อยไอเดียดี ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 19-ต.ค.-65
160 วัสดุส านักงาน ตรายาง          5,250.00          5,250.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง โล่ล าปาง โล่ล าปาง ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 103  /2566 19-ต.ค.-65
161 ซ่อมรถ นข 6906 ลป          6,669.31          6,669.31 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้านอร์ทเทิร์น บจก.โตโยต้านอร์ทเทิร์น ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 104  /2566 19-ต.ค.-65
162 ซ่อมรถ นข 4827 ลป        21,312.26        21,312.26 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้านอร์ทเทิร์น บจก.โตโยต้านอร์ทเทิร์น ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 105  /2566 19-ต.ค.-65
163 ซ่อมรถ นข 6994 ลป          1,605.00          1,605.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 19-ต.ค.-65

164 ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องหน้า
รถ กย 9611 ลป          3,900.00          3,900.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
อ๊อดประดับยนต์ อ๊อดประดับยนต์

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ
19-ต.ค.-65

165 วัสดุยานพาหนะ นข 4827 ลป          3,200.00          3,200.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ดอนไชยไดนาโม ดอนไชยไดนาโม ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 20-ต.ค.-65

166 ซ่อมหลังคาและฝ้าเพดาน แฟลตส้ม
เกล้ียง 4/3          3,300.00          3,300.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
นายพชิัย วงศ์ทิพย์ นายพชิัย วงศ์ทิพย์

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ
20-ต.ค.-65

167 น้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าเดือน 16-31 
ตค.65        69,380.00        69,380.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
บจก.ธ.1994 ปิโตเลียม บจก.ธ.1994 ปิโตเลียม

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ
20-ต.ค.-65

168
ครุภณัฑ์การแพทย์ (รถเข็น)          7,250.00          7,250.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง หจก.เมดิคอลอีควิปเมนท์ เซลล์แอนด์
เซอร์วิส

หจก.เมดิคอลอีควิปเมนท์ เซลล์แอนด์
เซอร์วิส

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 106  /2566
20-ต.ค.-65

169 ซ่อมครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว (เครื อง
ซักผ้าและเครื องอบ)        34,668.00        34,668.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
หจก. เจ.ที.เอ็ม. เอ็นจิเนียริ ง เซอร์วิส หจก. เจ.ที.เอ็ม. เอ็นจิเนียริ ง เซอร์วิส

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 107  /2566
20-ต.ค.-65

170 วัสดุวิทยาศาสตร์        19,700.00        19,700.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.เฟร์ิมเมอร์ บจก.เฟร์ิมเมอร์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 108  /2566 20-ต.ค.-65
171 วัสดุวิทยาศาสตร์        24,400.00        24,400.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอ็มพเีมดกรัุป บจก.เอ็มพเีมดกรัุป ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 109  /2566 20-ต.ค.-65
172 วัสดุวิทยาศาสตร์        13,800.00        13,800.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอพไีดแอกซ์นอสติกส์ บจก.เอพไีดแอกซ์นอสติกส์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 110  /2566 20-ต.ค.-65
173 วัสดุวิทยาศาสตร์        18,000.00        18,000.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.เฟร์ิมเมอร์ บจก.เฟร์ิมเมอร์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 111  /2566 20-ต.ค.-65
174 วัสดุวิทยาศาสตร์        51,300.00        51,300.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.แอดวานส์ไดแอกนอสติก บจก.แอดวานส์ไดแอกนอสติก ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 112  /2566 20-ต.ค.-65
175 วัสดุวิทยาศาสตร์        25,500.00        25,500.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.ซิลิค ฟาร์มา บจก.ซิลิค ฟาร์มา ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 113  /2566 20-ต.ค.-65
176 วัสดุวิทยาศาสตร์          6,000.00          6,000.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.แล็บมาสเตอร์ บจก.แล็บมาสเตอร์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 114  /2566 20-ต.ค.-65
177 วัสดุวิทยาศาสตร์        21,000.00        21,000.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช บจก.ดีเคเอสเอช ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 115  /2566 20-ต.ค.-65
178 วัสดุวิทยาศาสตร์        10,000.00        10,000.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอ็มพเีมดกรัุป บจก.เอ็มพเีมดกรัุป ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 116  /2566 20-ต.ค.-65
179 วัสดุวิทยาศาสตร์          4,547.50          4,547.50 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช บจก.ดีเคเอสเอช ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 20-ต.ค.-65
180 วัสดุวิทยาศาสตร์        33,812.00        33,812.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.แอฟฟนิิเทค บจก.แอฟฟนิิเทค ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 117  /2566 20-ต.ค.-65
181 วัสดุวิทยาศาสตร์        15,000.00        15,000.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอนจีโปรเกรสซีพ บจก.เอนจีโปรเกรสซีพ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 118  /2566 20-ต.ค.-65

182 จ้างเหมาย้ายเครื องท าฟนัจาก
โรงพยาบาลเถินไปติดต้ัง รพ.สต.แม่ถอด        15,000.00        15,000.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
หจก.เด็นตัล เซอร์วิส หจก.เด็นตัล เซอร์วิส

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 119  /2566
20-ต.ค.-65

ต  ากว่า 5,000 บาท

ต  ากว่า 5,000 บาท

ต  ากว่า 5,000 บาท

ต  ากว่า 5,000 บาท

ต  ากว่า 5,000 บาท

ต  ากว่า 5,000 บาท

ต  ากว่า 5,000 บาท

ต  ากว่า 5,000 บาท



แบบ สขร.

ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2565
โรงพยำบำลเถิน

วันที่ 1-31  เดือนตุลำคม พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

183 วัสดุก่อสร้าง ท าป้ายหน้าลิฟต์          2,300.00          2,300.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง หจก.เถินธีระวัสดุก่อสร้าง หจก.เถินธีระวัสดุก่อสร้าง ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 20-ต.ค.-65

184
ก๊าซออกซิเจนเหลว        43,882.57        43,882.57

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ี
โปรดักส์ จ ากัด

บริษทั แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ี
โปรดักส์ จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 120  /2566
20-ต.ค.-65

185
ก๊าซออกซิเจนเหลว        27,834.18        27,834.18

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ี
โปรดักส์ จ ากัด

บริษทั แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ี
โปรดักส์ จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 121  /2566
20-ต.ค.-65

186 วัสดุก่อสร้าง          1,450.00          1,450.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ร้านณรงค์ไชย ร้านณรงค์ไชย ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 20-ต.ค.-65
187 ซ่อมบ ารุงเครื องปรับอากาศ        12,240.00        12,240.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ดอนไชยผ้าม่านและแอร์ ดอนไชยผ้าม่านและแอร์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 122  /2566 20-ต.ค.-65

188 เหมาติดต้ังมิตเตอร์ไฟฟา้และน้ าประปา
 ย้ายเครื องปรับอากาศ        29,500.00        29,500.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
ดอนไชยผ้าม่านและแอร์ ดอนไชยผ้าม่านและแอร์

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 123  /2566
20-ต.ค.-65

189
ย้ายและติดต้ัง เครื องปรับอากาศ บริหาร          5,000.00          5,000.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
ดอนไชยผ้าม่านและแอร์ ดอนไชยผ้าม่านและแอร์

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 124  /2566
20-ต.ค.-65

190

วัสดุการแพทย์ Ligation Clip Model
 ML , Lap Clip Applier S , Ligation 
Clip for Single Use Green , 
Ligation Clip Model L        47,600.00        47,600.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

บริษทั เวิลด์โก้ จ ากัด บริษทั เวิลด์โก้ จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 125  /2566

20-ต.ค.-65

191 ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื องปรับอากาศ
หอ้ง ผอ.        51,300.00        51,300.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
ดอนไชยผ้าม่านและแอร์ ดอนไชยผ้าม่านและแอร์

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ
21-ต.ค.-65

192 ตู้เย็น 2 ประตู(คลังยา)        11,990.00        11,990.00 e-bidding นิยพานิช นิยพานิช ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 126  /2566 21-ต.ค.-65
193 โซดาไลม์ 4.5 กก.          2,900.00          2,900.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทูเม้นท์ แล็ป หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทูเม้นท์ แล็ป ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 21-ต.ค.-65
194 ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก          5,900.00          5,900.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง หจก.น้ าล้อมเคหะภณัฑ์ หจก.น้ าล้อมเคหะภณัฑ์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 127  /2566 21-ต.ค.-65
195 วัสดุก่อสร้าง             100.00             100.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ร้านณรงค์ไชย ร้านณรงค์ไชย ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 21-ต.ค.-65

196
salbutamol syrup          1,050.00          1,050.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์ (1976) จ ากัด บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์ (1976) จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ
21-ต.ค.-65

197 ปรับปรุงถนนเจ้าลานจอดรถส าหรับ
ผู้ป่วย      483,000.00      483,000.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
นายวันชัย มาป้อง นายวันชัย มาป้อง

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 128  /2566
25-ต.ค.-65

198 วัสดุการแพทย์ ท่อช่วยหายใจ คัฟ SIL 
ไม่มีDEHP ลวดน า 6.5        14,846.25        14,846.25

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 
จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 129  /2566
25-ต.ค.-65

199 เช่าเครื องถ่ายเอกสาร          2,625.23          2,625.23 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.ริโก้ เซอร์วิสเซส บจก.ริโก้ เซอร์วิสเซส ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 25-ต.ค.-65

200 วัสดุการแพทย์ SURGICRYL 2/0 
HR40 75CM          4,545.00          4,545.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ
25-ต.ค.-65

ต  ากว่า 5,000 บาท

ต  ากว่า 5,000 บาท

ต  ากว่า 5,000 บาท

ต  ากว่า 5,000 บาท

ต  ากว่า 5,000 บาท

ต  ากว่า 5,000 บาท

ต  ากว่า 5,000 บาท

ต  ากว่า 5,000 บาท



แบบ สขร.

ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2565
โรงพยำบำลเถิน

วันที่ 1-31  เดือนตุลำคม พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

201

วัสดุการแพทย์ DACLON NYLON 
BLUE 3/0 DS24 75CM , CHROMIC
 CATGUT 1 HR37 75CM , 
CHROMIC CATGUT 3/0 HR37 
75CM , SURGICRYL 4/0 DS19 
75CM , ถุงมือผ่าตัด # 7.0 # 8.0 
(แบบไม่มีแป้ง)        28,580.00        28,580.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 130  /2566

25-ต.ค.-65

202 วัสดุการแพทย์ พลาสเตอร์ใส ขนาด 
1/2 นิว้          5,136.00          5,136.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 131  /2566
25-ต.ค.-65

203

วัสดุการแพทย์ อะกานิเข็มฉีดยา 18 
21จxี1-1/2" , ไซริงจ์ 3 5 10 ซีซี , 
เซอร์โฟล์ไอวีแคทใส 20จxี1-1/4" 22
จxี1" 24จxี3/4" , เซอร์โฟล์ไอวีแคท 
NO.26x3/4" , เครื องวัดอุณหภมูิ
ระบบตัวเลข รักแร้ 30 วิ        82,069.00        82,069.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 132  /2566

25-ต.ค.-65

204 วัสดุการแพทย์ ส าลีก้อนชุปแอลกอฮอล์
 70%          8,560.00          8,560.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 133  /2566
25-ต.ค.-65

205

วัสดุการแพทย์ Injection Plug with 
Heparin Cap , Extension Tube 12 
Inch , Stomach Tube 125 cm 
CH/FR 16 , Microdrip Infusion Set 
60 Drops with 25G needle , 
Blood Administration Set with 
18G needle        19,390.00        19,390.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

บริษทั บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี 
จ ากัด

บริษทั บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี 
จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 134  /2566

25-ต.ค.-65

206

วัสดุการแพทย์ DEFIB PADS 
CARDIOLINE/MINDRAY , 
ULTRASOUND TRANSMISSION GEL
 5 L , กระดาษ EKG HELLIGE 
226.166.05 Mac1200 
(210x295x150sh)        17,540.00        17,540.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

บริษทั แอม เบส พลัส จ ากัด บริษทั แอม เบส พลัส จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 135  /2566

25-ต.ค.-65



แบบ สขร.

ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2565
โรงพยำบำลเถิน

วันที่ 1-31  เดือนตุลำคม พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

207 วัสดุการแพทย์ กระดาษ EKG FUKUDA
 OP-69TE (210x30) CSI          6,500.00          6,500.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั แอม เบส พลัส จ ากัด บริษทั แอม เบส พลัส จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 136  /2566
25-ต.ค.-65

208 วัสดุการแพทย์ ผ้าก๊อสพบั 3"x3" 8ชัน้
 , APRON WITH ARM        22,000.00        22,000.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 137  /2566
25-ต.ค.-65

209

วัสดุการแพทย์ ชุดท าแผล S(32) ก๊อส
พบั3"x3"5ชิน้,ไม้พนัส าลี6"#L5ก้าน , 
ส าลีก้อน ขนาด 0.35 กรัม , ไซร้ิงแก้ว
 ขนาด 50 ซีซี        14,820.00        14,820.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

บริษทั ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด บริษทั ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 138  /2566

25-ต.ค.-65
210 วัสดุการแพทย์ ไม้พนัส าลี เบอร์ L          3,200.00          3,200.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด พรรษาเวชภณัฑ์ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด พรรษาเวชภณัฑ์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 25-ต.ค.-65

211
วัสดุการแพทย์ Silicone Resuscitator
 Child P/Off + Case , Infant P/Off 
+ Case        32,000.00        32,000.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ไอดีเวลล์ จ ากัด บริษทั ไอดีเวลล์ จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 139  /2566
25-ต.ค.-65

212
วัสดุการแพทย์ VIRULEX Disinfectant
 (5g.) , POSE SR # 1 (750ml.) 
พร้อมหวัสเปรย์และแปรงขัด , 
POSE-DEX OPA Solution (5 Lt.)        16,200.00        16,200.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

บริษทั โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษทั โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 140  /2566

25-ต.ค.-65

213
วัสดุการแพทย์ ซองบรรจุเวชภณัฑ์ ชนิด
เรียบ 3" 4" 8"x200m , ชนิดช้อน
ขอบ 6" 8" 10"x 100m          5,502.00          5,502.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ซีลเลอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษทั ซีลเลอร์ เมดิคอล จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 141  /2566
25-ต.ค.-65

214 วัสดุการแพทย์ Bacteria Filter          5,800.00          5,800.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วากัส เมดิเซีย หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วากัส เมดิเซีย ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 142  /2566 25-ต.ค.-65

215
วัสดุการแพทย์ Closed Suction 
Adult 14FR , Three-way Stopcock 
rotating core color is blue        20,000.00        20,000.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน)

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 143  /2566
25-ต.ค.-65

216 วัสดุการแพทย์ U-100 Insulin Blister        19,000.00        19,000.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์.ที. เมดิแค็ล ดีไวซ์ จ ากัด บริษทั อาร์.ที. เมดิแค็ล ดีไวซ์ จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 144  /2566 25-ต.ค.-65

217 วัสดุการแพทย์ ETHYLENE170G EO 
Gas , spore test ไอน้ า          8,660.00          8,660.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั น าวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์
ปอเรชั น จ ากัด

บริษทั น าวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์
ปอเรชั น จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 145  /2566
25-ต.ค.-65

218
วัสดุการแพทย์ SURGICRYL 1 HR40 
90CM , SURGICRYL 3/0 HR26 
75CM          9,090.00          9,090.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 146  /2566
25-ต.ค.-65

ต  ากว่า 5,000 บาท



แบบ สขร.

ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2565
โรงพยำบำลเถิน

วันที่ 1-31  เดือนตุลำคม พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

219 วัสดุการแพทย์ SURGICRYL 2/0 
HR40 75Cm          9,999.00          9,999.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 147  /2566
25-ต.ค.-65

220 วัสดุการแพทย์ส าลีม้วน ขนาด 450 
กรัม          3,800.00          3,800.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด บริษทั ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณต  ากว่า 5,000 บาท
25-ต.ค.-65

221 วัสดุการแพทย์ เซอร์โฟล์ไอวีแคทใส 
18Gx1-1/4" , 24จxี3/4"        14,124.00        14,124.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 148  /2566
25-ต.ค.-65

222 วัสดุการแพทย์ เทปผ้าโพลีเอสเตอร์
แบบถักทอขนาด 1 นิว้          3,317.00          3,317.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณต  ากว่า 5,000 บาท
25-ต.ค.-65

223

วัสดุการแพทย์ URINE BAG 2,000 
ML เทล่าง TAINING , LATEX TUBE #
 202 DURA , เข็มเย็บแผล TE 18 
Z3/8นิว้) , ป้ายผูกข้อมือผู้ใหญ่ แบบ
เขียนบนสาย สีขาวใส , กล่องทิง้เข็ม 
ขนาด 3 ลิตร แบบกลม , Vaseline 
Gauze 4นิว้x4นิว้ , สายซิลิโคน ขนาด
7x11มม. , Oxygen Cannula Size S 
for Pediatric SOLIDA , Oxygen 
Cannula for Adult , URINE BAG 
เด็ก 100ml        17,605.00        17,605.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 149  /2566

25-ต.ค.-65

224

วัสดุการแพทย์ FOLEY CATHETER 2
 WAY # 8 10 STER , Foley 
Catheter 2 way NO 12 16 
PROTECH , Arm Sling # L , แผ่น
ประคบร้อน-เย็น , ถุงมือยาง SRI 
TRANG # S STERILE กล่องม่วง , ถุง
มือยาง SATORY # S ซาโตรี        45,470.00        45,470.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 150  /2566

25-ต.ค.-65

225 วัสดุการแพทย์ ชุดใหน้้ าเกลือผู้ใหญ่ 
(20 drops)          9,630.00          9,630.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 151  /2566
25-ต.ค.-65

226
วัสดุการแพทย์ SURGI CRYL 2/0 
HR40 75CM , DACLON NYLON 
BLUE 3/0 DS24 75CM          4,989.00          4,989.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ
25-ต.ค.-65

ต  ากว่า 5,000 บาท



แบบ สขร.

ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2565
โรงพยำบำลเถิน

วันที่ 1-31  เดือนตุลำคม พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

227
วัสดุการแพทย์ Injection Plug with 
Heparin Cap , Infusion Set 20 
Drops with 21G needle        19,410.00        19,410.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี 
จ ากัด

บริษทั บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี 
จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 152  /2566
25-ต.ค.-65

228
วัสดุการแพทย์ แผ่นน าคลื นไฟฟา้หวัใจ          5,735.20          5,735.20

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 153  /2566
25-ต.ค.-65

229
วัสดุการแพทย์ ชุดสายใหเ้กร็ดเลือด          2,407.50          2,407.50

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ
25-ต.ค.-65

230 วัสดุการแพทย์ ท่อช่วยหายใจ คัฟ SIL 
ไม่มีDEHP ลวดน า 7.5        19,795.00        19,795.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 154  /2566
25-ต.ค.-65

231
วัสดุการแพทย์ SURGICRYL 2/0 
HR40 75CM , DACLON NYLON 
BLUE 3/0 DS24 75CM          4,989.00          4,989.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ
25-ต.ค.-65

232 วัสดุการแพทย์ SURGICRYL 4/0 
DS19 75CM          9,090.00          9,090.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ
25-ต.ค.-65

233

วัสดุการแพทย์ DACLON NYLON 
BLUE 3/0 DS24 75CM 4/0 DS24 
75CM , DACLON NYLON BLACK 
5/0 DS19 75C , SILK BLACK 3/0 
w/o 12x75CM          8,940.00          8,940.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ

25-ต.ค.-65

234 วัสดุการแพทย์ SURGICRYL 1 HR40 
90CM          5,454.00          5,454.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ
25-ต.ค.-65

235 ยา 2 รายการ        11,940.00        11,940.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง 2 เอ็ม เมด-เมเกอร์ จ ากัด 2 เอ็ม เมด-เมเกอร์ จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 155  /2566 25-ต.ค.-65

236
ยา 2 รายการ        50,050.00        50,050.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอปคำร์ ฟำร์มำแลป 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

บริษัท แอปคำร์ ฟำร์มำแลป 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 156  /2566
25-ต.ค.-65

237
ชาชงหญ้าดอกขาว          2,200.00          2,200.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษทั ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) 
จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ
25-ต.ค.-65

238
ยา 5 รายการ        60,545.95        60,545.95

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ  /2566
25-ต.ค.-65

239 betahistine          4,920.00          4,920.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์ม่าไลน์ จ ากัด บริษทั ฟาร์ม่าไลน์ จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 25-ต.ค.-65
240 ยา 2 รายการ        13,760.00        13,760.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชั น จ ากัด บริษทั เจ เอส วิชั น จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 157  /2566 25-ต.ค.-65

ต  ากว่า 5,000 บาท

ต  ากว่า 5,000 บาท

ต  ากว่า 5,000 บาท

ต  ากว่า 5,000 บาท

ต  ากว่า 5,000 บาท

ต  ากว่า 5,000 บาท

ต  ากว่า 5,000 บาท



แบบ สขร.

ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2565
โรงพยำบำลเถิน

วันที่ 1-31  เดือนตุลำคม พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

241
Calcitriol(Vit.D3)          3,210.00          3,210.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ
25-ต.ค.-65

242 ยา 2 รายการ        10,020.00        10,020.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด บริษทั แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 158  /2566 25-ต.ค.-65

243
ยา 3 รายการ        23,550.00        23,550.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด บริษทั นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 159  /2566
25-ต.ค.-65

244 ยา 2 รายการ          2,484.00          2,484.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด บริษทั ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 25-ต.ค.-65
245 Lubricating gelซอง(POSE-GEL)          2,550.00          2,550.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษทั โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 25-ต.ค.-65
246 ยา 2 รายการ          3,210.00          3,210.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั เอส ที ฟาร์เมติกส์ จ ากัด บริษทั เอส ที ฟาร์เมติกส์ จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 25-ต.ค.-65
247 ยา 8 รายการ        31,437.00        31,437.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั พรีเมด บริษทั พรีเมด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 160 /2566 25-ต.ค.-65
248 ยา 4 รายการ        88,744.00        88,744.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั พรอส ฟาร์ม่า จ ากัด บริษทั พรอส ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 161 /2566 25-ต.ค.-65
249 medroxyprogesterone          5,100.00          5,100.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ยูเมด้า จ ากัด บริษทั ยูเมด้า จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 162 /2566 25-ต.ค.-65

250
Nicardipine          5,500.00          5,500.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัส
ตรี จ ากัด

บริษทั ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัส
ตรี จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 163 /2566
25-ต.ค.-65

251 ยา 8 รายการ      213,919.20      213,919.20 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 164 /2566 25-ต.ค.-65
252 pyridoxime          2,400.00          2,400.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั จรูญเภสัช จ ากัด บริษทั จรูญเภสัช จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 25-ต.ค.-65
253 NYSTATIN(12ml)          3,750.00          3,750.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด บริษทั คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 25-ต.ค.-65

254
ยา 2 รายการ          8,770.00          8,770.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม (มหาชน) 
จ ากัด

บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม (มหาชน) 
จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 165 /2566
25-ต.ค.-65

255 ยา 12 รายการ        45,081.00        45,081.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 166 /2566 25-ต.ค.-65

256
ยา 7 รายการ      141,721.50      141,721.50

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสตกส์
 จ ากัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสตกส์ 
จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 167 /2566
25-ต.ค.-65

257 ยา 3 รายการ        15,630.00        15,630.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ที เอ็น พ ีเฮลท์แคร์ จ ากัด บริษทั ที เอ็น พ ีเฮลท์แคร์ จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 168 /2566 25-ต.ค.-65

258
ยา 3 รายการ        11,140.00        11,140.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรี ส์ 
(1969) จ ากัด

บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรี ส์ 
(1969) จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 169 /2566
25-ต.ค.-65

259
ยา 5 รายการ        27,690.00        27,690.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์ (1976) จ ากัด บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์ (1976) จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 170 /2566
25-ต.ค.-65

260 บ ารุงโลหติ             900.00             900.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ธงทองโอสถ จ ากัด บริษทั ธงทองโอสถ จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 25-ต.ค.-65
261 วัสดุเภสัชกรรม 8 รายการ        55,450.00        55,450.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั เอทีพอีินเตอร์เมดิคอล จ ากัด บริษทั เอทีพอีินเตอร์เมดิคอล จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 171 /2566 25-ต.ค.-65
262 ท าป้ายอาคารราชพสัดุ             800.00             800.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง อาร์ตเวอร์ค อาร์ตเวอร์ค ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 25-ต.ค.-65
263 Hydroxyzine syrup          2,662.00          2,662.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ยูโทเปีย้น จ ากัด บริษทั ยูโทเปีย้น จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 25-ต.ค.-65
264 ยา 5 รายการ      169,316.80      169,316.80 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด บริษทั บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 172 /2566 25-ต.ค.-65
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แบบ สขร.

ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2565
โรงพยำบำลเถิน

วันที่ 1-31  เดือนตุลำคม พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

265
     166,260.00      166,260.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 173 /2566
25-ต.ค.-65

266 dT(Diphtheria+Tatanus)          6,000.00          6,000.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอจีนีเทค จ ากัด บริษทั ไบโอจีนีเทค จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 174 /2566 25-ต.ค.-65
267 ยา 3 รายการ        12,830.00        12,830.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 175 /2566 25-ต.ค.-65
268 ยา 2 รายการ        15,970.00        15,970.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 176 /2566 25-ต.ค.-65
269 LITHIUM carbonate          2,889.00          2,889.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด บริษทั บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 25-ต.ค.-65
270 ยา 2 รายการ          6,900.00          6,900.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มีน่า จ ากัด บริษทั ฟาร์มีน่า จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 177 /2566 25-ต.ค.-65
271 Topiramate        10,200.00        10,200.00 e-bidding บริษทั เมดไลน์ จ ากัด บริษทั เมดไลน์ จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 178 /2566 25-ต.ค.-65
272 Conjugate ESTROGEN          3,980.00          3,980.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ยูเนี ยน เมติคอล จ ากัด บริษทั ยูเนี ยน เมติคอล จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 25-ต.ค.-65
273 AMMONIA          2,520.00          2,520.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั วิทยาศรม จ ากัด บริษทั วิทยาศรม จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 25-ต.ค.-65
274 ยา 2 รายการ        20,420.00        20,420.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอรี เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอรี ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 179 /2566 25-ต.ค.-65
275 ยา 2 รายการ        19,200.00        19,200.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากัด บริษทั ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 180 /2566 25-ต.ค.-65
276 ยา 7 รายการ        79,190.70        79,190.70 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 181 /2566 25-ต.ค.-65
277 ยา 7 รายการ        12,323.40        12,323.40 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 182 /2566 25-ต.ค.-65
278 simethicone          4,654.50          4,654.50 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์.เอ็กซ์. จ ากัด บริษทั อาร์.เอ็กซ์. จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 25-ต.ค.-65
279 ยา 3 รายการ        58,340.00        58,340.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด บริษทั แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 183 /2566 25-ต.ค.-65

280
ยา 3 รายการ          8,964.00          8,964.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 184 /2566
25-ต.ค.-65

281 ยา 5 รายการ        32,132.10        32,132.10 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลศูนย์ล าปาง โรงพยาบาลศูนย์ล าปาง ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 185 /2566 25-ต.ค.-65
282 ใบฝรั ง             960.00             960.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์สมุนไพรแม่มอก สหกรณ์สมุนไพรแม่มอก ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 25-ต.ค.-65
283 salbutamo          8,560.00          8,560.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. เกร๊ทเตอร์ฟาร์มา ห.จ.ก. เกร๊ทเตอร์ฟาร์มา ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 186 /2566 25-ต.ค.-65
284 ยา 3 รายการ        15,775.00        15,775.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. พาตาร์แลบ ห.จ.ก. พาตาร์แลบ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 187 /2566 25-ต.ค.-65
285 ยา 12 รายการ        95,867.00        95,867.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. ภญิโญฟาร์มาซี ห.จ.ก. ภญิโญฟาร์มาซี ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 188 /2566 25-ต.ค.-65
286 ยา 47 รายการ      316,181.19      316,181.19 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 189 /2566 25-ต.ค.-65
287 ยา 6 รายการ        47,520.00        47,520.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง เอสพเีอส เมดิคอล เอสพเีอส เมดิคอล ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 190 /2566 25-ต.ค.-65
288 ยา 4 รายการ        21,700.00        21,700.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 191 /2566 25-ต.ค.-65

289
amoxycillin syrup          2,400.00          2,400.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั เอเชี ยนยูเนี ยนแล็บบอราตอรี 
 จ ากัด

บริษทั เอเชี ยนยูเนี ยนแล็บบอราตอรี  
จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ
25-ต.ค.-65

290 ปรับปรุงเดินเส้นทางท่อส่งก๊าซออกซิ
เจอนทางการแพทย์      369,471.00      369,471.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ี 
โปรดักส์

บจก.แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ี 
โปรดักส์

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 192 /2566
27-ต.ค.-65

291 ซ่อมรถ กร-6623 ลป          5,631.41          5,631.41 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้านอร์เทิร์น บจก.โตโยต้านอร์เทิร์น ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 193 /2566 27-ต.ค.-65
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หรือจัดจ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2565
โรงพยำบำลเถิน

วันที่ 1-31  เดือนตุลำคม พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

292 CHLOROQUINE          4,300.00          4,300.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั เฮลท์ต้ี มี จ ากัด บริษทั เฮลท์ต้ี มี จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 27-ต.ค.-65

293
จ้างเหมาย้ายระบบระบายอาศและ
ระบบปรับอากาศ หอ้งผู้ป่วยแยกโรค 
พร้อมติดต้ัง      433,617.50      433,617.50

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั จีพเีอจี เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด บริษทั จีพเีอจี เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 194 /2566
27-ต.ค.-65

294 ซ่อมโถน้ าหอ้งน้ าชายตึกศัลยกรรม          1,385.00          1,385.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง นายพชิัย วงศ์ทิพย์ นายพชิัย วงศ์ทิพย์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 28-ต.ค.-65
295 พวงมาลา          1,200.00          1,200.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง วนิดา พวงมลิต วนิดา พวงมลิต ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 28-ต.ค.-65
296 ป้านไวนิล             120.00             120.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ร้านสหป้าย ร้านสหป้าย ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 28-ต.ค.-65
297 พวงมาลา             700.00             700.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง วนิดา พวงมลิต วนิดา พวงมลิต ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 28-ต.ค.-65
298 ซ่อมเครื องพมิพ ์EPSON L210             850.00             850.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง รั้านคลีนิคคอม รั้านคลีนิคคอม ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 28-ต.ค.-65
299 วัสดุไฟฟา้          2,722.00          2,722.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟา้ ดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 28-ต.ค.-65
300 วัสดุไฟฟา้          2,734.00          2,734.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟา้ ดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 28-ต.ค.-65
301 วัสดุก่อสร้าง             256.00             256.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟา้ ดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 28-ต.ค.-65

302 ซ่อมบ ารุงเครื องล้างอัตโนมัติ โดย
เปลี ยนไส้กรอง          4,500.00          4,500.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
วราภรณ์เครื องกรองน้ า วราภรณ์เครื องกรองน้ า

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ
28-ต.ค.-65

303 lugol solution               55.00               55.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลศูนย์ล าปาง โรงพยาบาลศูนย์ล าปาง ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 26-ต.ค.-65
304 โทรศัพท์ไร้สาย หอ้งตรวจเด็ก             695.00             695.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟา้ ดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 26-ต.ค.-65
305 บ ารุงรักษาลิฟต์ ประจ าปี 2565      115,200.00      115,200.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.ฮิตาชิเอลลิเวเตอร์(ประเทศไทย) บจก.ฮิตาชิเอลลิเวเตอร์(ประเทศไทย) ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 195 /2566 31-ต.ค.-65

306 ท าฟนัปลอม ประจ าเดือน กันยายน 
2565        44,700.00        44,700.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
บจก.เอ็กซา ซีแลม บจก.เอ็กซา ซีแลม

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 196 /2566
31-ต.ค.-65

307 ส าเนาเอกสาร ตค. 65          2,553.90          2,553.90 e-bidding บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 31-ต.ค.-65
308 บริการอินเตอร์เน็ต TOT             256.80             256.80 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.โทรคมนาคม บจก.โทรคมนาคม ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 31-ต.ค.-65
309 วัสดุบริโภค          6,300.00          6,300.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง น้ าดื มกรองทอง น้ าดื มกรองทอง ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 197 /2566 31-ต.ค.-65
310 วัสดุบริโภค          5,700.00          5,700.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.วังทิพย์ โซล่าร์ไอซ์ บจก.วังทิพย์ โซล่าร์ไอซ์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 198 /2566 31-ต.ค.-65
311 บริการอินเตอร์เน็ต CAT             631.30             631.30 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.โทรคมนาคม บจก.โทรคมนาคม ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 31-ต.ค.-65
312 เหมาขนย้ายขยะติดเชือ้        50,688.00        50,688.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 199 /2566 31-ต.ค.-65
313 บริการอินเตอร์เน็ต CAT        13,910.00        13,910.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.กสท โทรคมนาคม บจก.กสท โทรคมนาคม ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 200 /2566 31-ต.ค.-65
314 วัสดุเชือ้เพลิง (แก๊ส)        28,160.00        28,160.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟา้ ดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 201 /2566 31-ต.ค.-65
315 น้ ามันเชือ้เพลิง (ต.ค.65) ครึ งแรก        71,790.00        71,790.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.ธ.1994 ปิโตรเลียม บจก.ธ.1994 ปิโตรเลียม ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 202 /2566 31-ต.ค.-65

316 เหมาประกอบอาหาร (ปรุงส าเร็จ) 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565      161,000.00      161,000.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
นางวิลาวัลย์ จันต๊ะเครือ นางวิลาวัลย์ จันต๊ะเครือ

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 203 /2566
31-ต.ค.-65
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แบบ สขร.

ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2565
โรงพยำบำลเถิน

วันที่ 1-31  เดือนตุลำคม พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

317
วัสดุการแพทย์ ก๊าซออกซิเจนเหลว        44,535.81        44,535.81

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ี
โปรดักส์ จ ากัด

บริษทั แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ี
โปรดักส์ จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 204 /2566
31-ต.ค.-65

318 วัสดุการแพทย์ O2 40 34 4 ลิตร 
2000 Psi , Co2 6 กก          6,815.90          6,815.90

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษทั แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ี
โปรดักส์ จ ากัด

บริษทั แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ี
โปรดักส์ จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 205 /2566
31-ต.ค.-65

319 วัสดุวิทยาศาสตร์          1,450.00          1,450.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลศูนย์ล าปาง โรงพยาบาลศูนย์ล าปาง ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 31-ต.ค.-65
320 จัดจ้างตรวจชิน้เนือ้เดือน พ.ย65        46,150.00        46,150.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจกเอ็นเฮลล์แคร์ บจกเอ็นเฮลล์แคร์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 206 /2566 31-ต.ค.-65
321 จัดจ้างตรวจแล็ปเดือน พ.ย65        42,935.00        42,935.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.อาร์ไอเอแล็บ บจก.อาร์ไอเอแล็บ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 207 /2566 31-ต.ค.-65
322 ซ่อมท่อประปา หน้าบ้านพกั พขร.          1,720.00          1,720.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย มะโนปิง นายวุฒิชัย มะโนปิง ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 31-ต.ค.-65
323 วัสดุก่อสร้าง          1,050.00          1,050.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ร้านณรงค์ชัย ร้านณรงค์ชัย ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 31-ต.ค.-65ต  ากว่า 5,000 บาท
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