
แบบ สขร.

ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 เคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าปงีบประมาณ 2562          42,000.00          42,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ริโก้ เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) บจก.ริโก้ เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  1/2562 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

2 วสัดุไฟฟ้า โคมไฟฉุกเฉิน          59,150.00          59,150.00 เฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟ้า ดอนไชยการไฟฟ้า ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ   2/2562 ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

3 ค่าส่งตรวจทางหอ้งปฏบิติัการเดือนตุลาคม 2561          52,230.00          52,230.00 เฉพาะเจาะจง บ.เนชัน่แนลเฮลล์แคร์ บ.เนชัน่แนลเฮลล์แคร์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  3/2562 ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

4 ค่าส่งตรวจทางชิน้เนือ้เดือนตุลาคม 2561          57,650.00          57,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.เนชัน่แนลเฮลล์แคร์ บ.เนชัน่แนลเฮลล์แคร์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  4/2562 ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

5 ปรับปรุงถนนทางเข้าต่อเชือ่มอาคารผู้ปว่ยนอก       430,000.00       430,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ์ หมืน่สิน นายณัฐพงษ์ หมืน่สิน ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  5/2562 ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

6 จ้างซ่อมเคร่ืองซักผ้า            8,988.00            8,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอช.ท.ีเซ็นทรัลซัพพลาย จ ากัด บริษัท เค.เอช.ท.ีเซ็นทรัลซัพพลาย จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  6/2562 ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

7 วสัดุก่อสร้าง            3,240.00            3,240.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เถินธรีะวสัดุก่อสร้าง หจก.เถินธรีะวสัดุก่อสร้าง ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

8 วสัดุก่อสร้าง               456.00               456.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วชิัยเถินโลหะธรุกิจ หจก.วชิัยเถินโลหะธรุกิจ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

9 วสัดุก่อสร้าง            3,240.00            3,240.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เถินธรีะวสัดุก่อสร้าง หจก.เถินธรีะวสัดุก่อสร้าง ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

10 ปกูระเบื้องหอ้งฉุกเฉิน            7,000.00            7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิชัย วงศ์ทพิย์ นายพิชัย วงศ์ทพิย์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  7/2562 ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

11 วสัดุก่อสร้าง            7,355.00            7,355.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เถินธรีะวสัดุก่อสร้าง หจก.เถินธรีะวสัดุก่อสร้าง ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  8/2562 ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

12 วสัดุไฟฟ้า            1,505.00            1,505.00 เฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟ้า ดอนไชยการไฟฟ้า ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

13 เคร่ืองแต่งกาย          35,000.00          35,000.00 เฉพาะเจาะจง ดอนไชยผ้าม่านและแอร์ ดอนไชยผ้าม่านและแอร์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  9/2562 ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

14 ผ้าม่านหอ้งตรวจกุมารเวชกรรม            8,750.00            8,750.00 เฉพาะเจาะจง ดอนไชยผ้าม่านและแอร์ ดอนไชยผ้าม่านและแอร์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ   10/2562 ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

15 วสัดุการแพทย์          25,300.00          25,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ บริษัท ไอแคร์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  11/2562 ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

16 วสัดุการแพทย์          61,000.70          61,000.70 เฉพาะเจาะจง บริิษัท แสตนดาร์ดก๊าซ บริษัท แสตนดาร์ดก๊าซ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  12/2562 ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

17 วสัดุการแพทย์            5,160.00            5,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัิท น าววิฒัน์ บริษัท น าววิฒัน์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  13/2562 ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

18 วสัดุการแพทย์            6,000.00            6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคเอซ จ ากัด บริษัท เทคเอซ จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  14/2562 ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

19 วสัดุการแพทย์            8,900.00            8,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  15/2562 ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

20 วสัดุการแพทย์            3,745.00            3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

21 onps               422.00               422.00 เฉพาะเจาะจง รพ ล าปาง รพ ล าปาง ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

22 กัน้หอ้งเปล่ียนเส้ือผ้า          17,000.00          17,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงวรรณเฟอร์นเิจอร์ ร้านแสงวรรณเฟอร์นเิจอร์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  16/2562 ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

23 ชัน้ลอยหอ้งฉุกเฉิน            5,500.00            5,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงวรรณเฟอร์นเิจอร์ ร้านแสงวรรณเฟอร์นเิจอร์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  17/2562 ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

24 ซ่อมรถ ป 3927 ลป (เปล่ียนหม้อน้ า)            4,000.00            4,000.00 เฉพาะเจาะจง สอนกลการ สอนกลการ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

25 วสัดุก่อสร้าง            1,515.00            1,515.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เถินธรีะวสัดุก่อสร้าง หจก.เถินธรีะวสัดุก่อสร้าง ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

26 วสัดุก่อสร้าง ยกเลิก

27 วสัดุไฟฟ้า            2,531.00            2,531.00 เฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟ้า ดอนไชยการไฟฟ้า ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลเถิน

วันที่   31  เดือนตุลำคม พ.ศ. 2561

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

28 ซ่อมเคร่ืองพิมพ์ (งานธรุการ)               100.00               100.00 เฉพาะเจาะจง คลีนกิคอม คลีนกิคอม ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

29 วสัดุก่อสร้าง            1,100.00            1,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เถินธรีะวสัดุก่อสร้าง หจก.เถินธรีะวสัดุก่อสร้าง ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

30 ซ่อมครุภณัฑ์ เคร่ืองเจียร์+พัดลม            2,350.00            2,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญการไฟฟ้า ร้านเจริญการไฟฟ้า ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

31 เปล่ียนสารกรองน้ า            1,350.00            1,350.00 เฉพาะเจาะจง วราภรณ์เคร่ืองกรองน้ า วราภรณ์เคร่ืองกรองน้ า ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

32 วสัดุบริโภค               960.00               960.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บญุรอดเทรดด้ิง บจก.บญุรอดเทรดด้ิง ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

33 วสัดุส านกังาน               165.00               165.00 เฉพาะเจาะจง ดินสอสี ดินสอสี ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

34 ยา 2 รายการ            4,464.04            4,464.04 เฉพาะเจาะจง dksh dksh ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

35 nitroglycerine inj            3,000.00            3,000.00 เฉพาะเจาะจง pinyo pinyo ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

36 ranitidine            1,000.00            1,000.00 เฉพาะเจาะจง lbs lbs ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

37 nicardipine            2,200.00            2,200.00 เฉพาะเจาะจง universal universal ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

38 magnesium 50%            1,920.00            1,920.00 เฉพาะเจาะจง umeda umeda ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

39 sosium bicarb            2,650.00            2,650.00 เฉพาะเจาะจง แอตแลนติก แอตแลนติก ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

40 เกลือ capsule            1,000.00            1,000.00 เฉพาะเจาะจง แม่มอก แม่มอก ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

41 glycerine borax            1,855.44            1,855.44 เฉพาะเจาะจง วทิยาศรม วทิยาศรม ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

42 ยาหอมนวโกฐ            1,000.00            1,000.00 เฉพาะเจาะจง ธงทอง ธงทอง ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

43 ยา 2 รายการ            2,115.00            2,115.00 เฉพาะเจาะจง imex imex ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

44 ยา 3 รายการ          23,150.00          23,150.00 เฉพาะเจาะจง sps sps ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  18/2562 ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

45 ยา 2 รายการ            7,425.00            7,425.00 เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาดิก้า ฟาร์มาดิก้า ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  19/2562 ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

46 trazocin inj            8,070.00            8,070.00 เฉพาะเจาะจง zue zue ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  20/2562 ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

47 lithium cap            6,400.00            6,400.00 เฉพาะเจาะจง ฟาริ์มาแลน ฟาริ์มาแลน ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  21/2562 ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

48 ยา 2 รายการ          15,950.00          15,950.00 เฉพาะเจาะจง to to ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  22/2562 ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

49 ยา 2 รายการ          33,800.00          33,800.00 เฉพาะเจาะจง v&V v&V ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  23/2562 ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

50 augmentin inj            8,760.00            8,760.00 เฉพาะเจาะจง rx rx ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  24/2562 ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

51 ยา 2 รายการ          10,972.85          10,972.85 เฉพาะเจาะจง blh blh ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  25/2562 ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

52 kcl elixir            7,490.00            7,490.00 เฉพาะเจาะจง medipharma medipharma ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  26/2562 ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

53 ยา 2 รายการ            8,875.00            8,875.00 เฉพาะเจาะจง anb anb ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  27/2562 ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

54 doxa 4 mg tab          28,500.00          28,500.00 เฉพาะเจาะจง polipharm polipharm ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  28/2562 ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

55 ยา 4 รายการ          18,650.00          18,650.00 เฉพาะเจาะจง tp drug tp drug ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  29/2562 ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

56 ยา 4 รายการ          45,303.16          45,303.16 เฉพาะเจาะจง zue zue ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  30/2562 ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

57 ยา 14 รายการ       137,313.40       137,313.40 เฉพาะเจาะจง gpo gpo ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  31/2562 ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
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58 ยา 2 รายการ            6,420.00            6,420.00 เฉพาะเจาะจง dksh dksh ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  32/2562 ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

59 ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ            3,500.00            3,500.00 เฉพาะเจาะจง ดอนไชยผิ้าม่านและแอร์ ดอนไชยผิ้าม่านและแอร์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

60 วสัดุส านกังาน กระดาษเคร่ือง EDC.            1,090.00            1,090.00 เฉพาะเจาะจง RK RK ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

61 วสัดุไฟฟ้าและวสัดุก่อสร้าง            1,451.00            1,451.00 เฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟ้า ดอนไชยการไฟฟ้า ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

62 วสัดุวทิยาศาสตร์          45,000.00          45,000.00 เฉพาะเจาะจง เอ็กแล็ป เอ็กแล็ป ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  32/2562 ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

63 วสัดุวทิยาศาสตร์            8,400.00            8,400.00 เฉพาะเจาะจง ไทไดแอก ไทไดแอก ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  33/2562 ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

64 วสัดุวทิยาศาสตร์            8,000.00            8,000.00 เฉพาะเจาะจง DKSH DKSH ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  34/2562 ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

65 วสัดุวทิยาศาสตร์          13,200.00          13,200.00 เฉพาะเจาะจง เวร์ิคเมด เวร์ิคเมด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  35/2562 ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

66 วสัดุวทิยาศาสตร์            8,400.00            8,400.00 เฉพาะเจาะจง เอ็มพี เอ็มพี ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  36/2562 ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

67 วสัดุวทิยาศาสตร์          18,000.00          18,000.00 เฉพาะเจาะจง เฟิร์มเมอร์ เฟิร์มเมอร์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  37/2562 ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

68 วสัดุวทิยาศาสตร์          44,232.24          44,232.24 เฉพาะเจาะจง เฟิร์มเมอร์ เฟิร์มเมอร์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  38/2562 ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

69 วสัดุวทิยาศาสตร์            8,089.00            8,089.00 เฉพาะเจาะจง วสิดอม วสิดอม ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  39/2562 ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

70 วสัดุวทิยาศาสตร์          15,000.00          15,000.00 เฉพาะเจาะจง เฟิร์มเมอร์ เฟิร์มเมอร์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  40/2562 ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

71 ค่าสอบเทยีบเคร่ืองมือ            5,350.00            5,350.00 เฉพาะเจาะจง เอสโค เอสโค ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  41/2562 ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

72 วสัดุวทิยาศาสตร์          13,000.00          13,000.00 เฉพาะเจาะจง เฟิร์มเมอร์ เฟิร์มเมอร์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  42/2562 ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

73 วัิสดุก่อสร้าง            1,135.00            1,135.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วชิัยเถินโลหะธรุกิจ หจก.วชิัยเถินโลหะธรุกิจ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

74 วสัดุการแพทย์          27,665.00          27,665.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  43/2562 ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

75 วสัดุการแพทย์          41,569.50          41,569.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช บริษัท ดีเคเอสเอช ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  44/2562 ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

76 วสัดุการแพทย์          32,390.00          32,390.00 เฉพาะเจาะจง บริิษัท ไอแคร์เมดิคัล บริิษัท ไอแคร์เมดิคัล ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  45/2562 ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

77 วสัดุการแพทย์          22,530.00          22,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัิท เอเซีย เมดิคอล บริษัิท เอเซีย เมดิคอล ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  46/2562 ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

78 วสัดุการแพทย์          11,700.00          11,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส บริษัท ไทยก๊อส ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  47/2562 ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

79 วสัดุการแพทย์            5,800.00            5,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บเีวอร์เมดิคอล บริษัท บเีวอร์เมดิคอล ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  48/2562 ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

80 วสัดุการแพทย์          11,550.00          11,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  49/2562 ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

81 วสัดุการแพทย์            4,150.00            4,150.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วากัส เมดิเซีย หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วากัส เมดิเซีย ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

82 ฟันปลอม          19,145.00          19,145.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม บริษัท เอ็กซา ซีแลม ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  50/2562 ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

83 วสัดุทนัตกรรม          11,430.00          11,430.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว ์เด็นทั่ล บริษัท ไดรว ์เด็นทั่ล ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  51/2562 ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

84 วสัดุทนัตกรรม            7,230.00            7,230.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด บริษัท แอคคอร์ด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  52/2562 ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

85 วสัดุทนัตกรรม          27,000.00          27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็สดีเอส เคอร์ บริษัท เอ็สดีเอส เคอร์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  53/2562 ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

86 โรงเก็บขยะ       444,450.00       444,450.00 เฉพาะเจาะจง วงษา ก่อสร้าง วงษา ก่อสร้าง ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  54/2562 ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

87 ซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์ กล้องหนา้รถ นขก4827               490.00               490.00 เฉพาะเจาะจง อ๊อดประดับยนต์ อ๊อดประดับยนต์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท
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88 วสัดุก่อสร้าง               110.00               110.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เถินธรีะวสัดุก่อสร้าง หจก.เถินธรีะวสัดุก่อสร้าง ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

89 วสัดุไฟฟ้า            1,000.00            1,000.00 เฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟ้า ดอนไชยการไฟฟ้า ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

90 วสัดุไฟฟ้าและวสัดุก่อสร้าง            3,318.00            3,318.00 เฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟ้า ดอนไชยการไฟฟ้า ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

91 วสัดุไฟฟ้า            4,467.00            4,467.00 เฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟ้า ดอนไชยการไฟฟ้า ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

92 วสัดุงานบา้น          34,210.00          34,210.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  55/2562 ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

93 ต่อเติมศูนย์เปล       150,000.00       150,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรสแตนเลส ร้านมิตรสแตนเลส ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  56/2562 ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

94 สหสัธารา            2,240.00            2,240.00 เฉพาะเจาะจง dch dch ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

95 salbutamol tab            1,040.00            1,040.00 เฉพาะเจาะจง t man t man ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

96 PARA DROP               600.00               600.00 เฉพาะเจาะจง tpn tpn ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

97 b12            1,590.00            1,590.00 เฉพาะเจาะจง มิลาโน มิลาโน ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

98 fluanzol            4,066.00            4,066.00 เฉพาะเจาะจง bl hua bl hua ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

99 pip/tazo          16,140.00          16,140.00 เฉพาะเจาะจง zue zue ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,57/2562 ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

100 berodual mdi          29,532.00          29,532.00 e-bidding 101 102 ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,58/2562 ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

101 เวชภณัฑ์ 3 รายการ          18,840.00          18,840.00 เฉพาะเจาะจง atp atp ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,59/2562 ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

102 ยา 2 รายการ            5,888.00            5,888.00 เฉพาะเจาะจง gpo gpo ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,60/2562 ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

103 ซ่อมรถกระบะ กจ 6437 ลป            1,112.00            1,112.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โค้วยูฮ่ะล าปาง บจก.โค้วยูฮ่ะล าปาง ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

104 วสัดุก่อสร้าง               524.00               524.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เถินธรีะวสัดุก่อสร้าง หจก.เถินธรีะวสัดุก่อสร้าง ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

105 วสัดุงานบา้นงานครัวและครุภณัฑ์การแพทย์            3,680.00            3,680.00 เฉพาะเจาะจง บจก.นครกิโลเซ็นต์ บจก.นครกิโลเซ็นต์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

106 วสัดุไฟฟ้า            2,511.00            2,511.00 เฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟ้า ดอนไชยการไฟฟ้า ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

107 วสัดุทนัตกรรม            8,360.00            8,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,62/2562 ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

108 วสัดุก่อสร้าง            2,458.00            2,458.00 เฉพาะเจาะจง ดนไชยการไฟฟ้า ดนไชยการไฟฟ้า ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

109 วสัดุทัินตกรรม          12,123.10          12,123.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช บริษัท ดีเคเอสเอช ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,63/2562 ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

110 วสัดุไฟฟ้า            1,848.00            1,848.00 เฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟ้า ดอนไชยการไฟฟ้า ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

111 ซ่อมครุภณัฑ์การแทพย์ (เตียง)            1,200.00            1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายพิชัย วงศ์ทพิย์ นายพิชัย วงศ์ทพิย์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

112 ท าปา้ยบง่ชีต้ามจุดต่าง ๆ ในหนว่ยจ่ายกลาง            2,385.00            2,385.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภกัดีดีไซน์ ร้านภกัดีดีไซน์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

113 วสัดุงานบา้นงานครัว            1,529.00            1,529.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอ็นวลี าปางมาร์เก็ตต้ิง บจก.เอ็นวลี าปางมาร์เก็ตต้ิง ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

114 วสัดุงานบา้นงานครัว               265.00               265.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

115 วสัดุคอมพิวเตอร์            1,284.00            1,284.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

116 วสัดุคอมพิวเตอร์            4,080.00            4,080.00 เฉพาะเจาะจง ไอเดียอิงค์ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ ไอเดียอิงค์ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

117 วสัดุงานบา้นงานครัว            1,572.00            1,572.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตียเฮ่งฮง ร้านเตียเฮ่งฮง ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท



ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

118 วสัดุงานบา้นงานครัว            4,290.00            4,290.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงวรรณเฟอร์นเิจอร์ ร้านแสงวรรณเฟอร์นเิจอร์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

119 วสัดุงานบา้นงานครัว          50,967.00          50,967.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนเวอร์ ร้านคลีนเวอร์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,64/2562 ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

120 วสัดุงานบา้นงานครัว          46,310.00          46,310.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,65/2562 ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

121 วสัดุส านกังาน          12,000.00          12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่วงัเปเปอร์ฟอร์ม ร้านแม่วงัเปเปอร์ฟอร์ม ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,66/2562 ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

122 วสัดุส านกังาน          29,753.00          29,753.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,67/2562 ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

123 วสัดุคอมพิวเตอร์            8,485.00            8,485.00 เฉพาะเจาะจง แอดวานซ์เทรดด้ิง แอดวานซ์เทรดด้ิง ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,68/2562 ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

124 วสัดุคอมพิวเตอร์               465.00               465.00 เฉพาะเจาะจง คลีนคิคอม คลีนคิคอม ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

125 เสาน้ าเกลือ แบบ 4 แฉก            8,250.00            8,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.พี.ท ีอินเตอร์เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอ.พี.ท ีอินเตอร์เมดิคอล จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,69/2562 ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

126 วสัดุการแพทย์          29,799.50          29,799.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช บริษัท ดีเคเอสเอช ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,70/2562 ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

127 วสัดุการแพทย์          12,486.00          12,486.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,71/2562 ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

128 วสัดุการแพทย์            6,800.00            6,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท ์แคร์ จ ากัด บริษัท โพส เฮลท ์แคร์ จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,72/2562 ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

129 วสัดุการแพทย์          13,600.00          13,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,73/2562 ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

130 วสัดุการแพทย์          25,840.50          25,840.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็ก เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็ก เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,74/2562 ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

131 วสัดุการแพทย์          13,500.00          13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นภิานนัท ์เซล แอนด์ เซอร์วซิ จ ากัด บริษัท นภิานนัท ์เซล แอนด์ เซอร์วซิ จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,75/2562 ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

132 วสัดุการแพทย์            3,400.00            3,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

133 วสัดุการแพทย์            3,300.00            3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

134 วสัดุการแพทย์            2,091.64            2,091.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

135 วสัดุงานบา้นงานครัว            2,189.00            2,189.00 เฉพาะเจาะจง บจก.นครกิโลเซ็นต์ บจก.นครกิโลเซ็นต์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

136 ติดฟิล์มกรองแสง 80 % งานทนัตกรรม            5,280.00            5,280.00 เฉพาะเจาะจง ภกัดีดีไซน์ ภกัดีดีไซน์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,76/2562 ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

137 ท าปา้ยบง่ชีต้ามจุดต่าง ๆ ปรับเปล่ียนระบบการจราจร            6,100.00            6,100.00 เฉพาะเจาะจง ส. เชาวลิตโฆษณา ส. เชาวลิตโฆษณา ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,77/2562 ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

138 ยา 3 รายการ            7,200.00            7,200.00 เฉพาะเจาะจง อ.ย. อ.ย. ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,78/2562 ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

139 วสัดุหล่อล่ืน น้ ามันเคร่ือง เคร่ืองตัดหญ้า               300.00               300.00 เฉพาะเจาะจง ธวชัยนต์ ธวชัยนต์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

140 วสัดุไฟฟ้า            2,793.00            2,793.00 เฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟ้า ดอนไชยการไฟฟ้า ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

141 วสัดุก่อสร้าง               124.00               124.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วชิัยเถินโลหะธรุกิจ หจก.วชิัยเถินโลหะธรุกิจ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

142 ท าอ่างแช่และล้างเคร่ืองมือหนว่ยจ่ายกลาง          41,000.00          41,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรสแตนเลส ร้านมิตรสแตนเลส ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,79/2562 ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

143 วสัดุงานบา้น (ฐานรองถังดับเพลิง)          17,120.00          17,120.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นานาเซฟต้ีเซ็นเตอร์ หจก.นานาเซฟต้ีเซ็นเตอร์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,80/2562 ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

144 ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ หอ้งหลังคลอด            4,700.00            4,700.00 เฉพาะเจาะจง ดอนไชยผ้าม่านและแอร์ ดอนไชยผ้าม่านและแอร์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

145 วสัดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์            1,800.00            1,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานชิ หจก.เจียวพานชิ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

146 วสัดุงานบา้นงานครัว (ถาดอาหารหอ้ง VIP)            4,500.00            4,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอลิสต์ซัพพลาย บจก.เอลิสต์ซัพพลาย ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

147 ซ่อมประตูบานเล่ือนหอ้งเอกซเรย์               600.00               600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจินจิน ร้านจินจิน ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท
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148 น้ ามันเชือ้เพลิง (15-31 ต.ค. 61)          51,290.00          51,290.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ธ.1994 ปโิตรเลียม บจก.ธ.1994 ปโิตรเลียม ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,81/2562 ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

149 วสัดุไฟฟ้า               449.00               449.00 เฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟ้า ดอนไชยการไฟฟ้า ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

150 วสัดุส านกังาน               301.00               301.00 เฉพาะเจาะจง ดินสอสี ดินสอสี ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

151 วสัดุไฟฟ้า               811.00               811.00 เฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟ้า ดอนไชยการไฟฟ้า ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

152 วสัดุไฟฟ้า            4,173.00            4,173.00 เฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟ้า ดอนไชยการไฟฟ้า ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

153 ท าตรายาง               400.00               400.00 เฉพาะเจาะจง โล่ล าปาง โล่ล าปาง ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

154 onps               600.00               600.00 เฉพาะเจาะจง รพ.ล าปาง รพ.ล าปาง ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท

155 หลอดแก๊สเอทธลีินออกไซด์ 170 กรัม          12,900.00          12,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท น าววิฒันก์ารช่าง (1992) จ ากัด บริษัท น าววิฒันก์ารช่าง (1992) จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,82/2562 ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

156 วสัดุวทิยาศาสตร์          91,725.00          91,725.00 เฉพาะเจาะจง เฟิร์มเมอร์ เฟิร์มเมอร์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,83/2562 ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

157 วสัดุวทิยาศาสตร์          18,450.00          18,450.00 เฉพาะเจาะจง ไทไดแอก ไทไดแอก ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,84/2562 ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

158 วสัดุวทิยาศาสตร์          57,460.00          57,460.00 เฉพาะเจาะจง เอ็กแล็ป เอ็กแล็ป ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,85/2562 ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

159 วสัดุวทิยาศาสตร์          35,800.00          35,800.00 เฉพาะเจาะจง แอดวาน แอดวาน ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,86/2562 ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
160 วสัดุวทิยาศาสตร์            6,500.00            6,500.00 เฉพาะเจาะจง แอดวาน แอดวาน ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,87/2562 ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
161 วสัดุวทิยาศาสตร์          79,825.42          79,825.42 เฉพาะเจาะจง เฟิร์มเมอร์ เฟิร์มเมอร์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,88/2562 ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
162 วสัดุวทิยาศาสตร์          23,900.00          23,900.00 เฉพาะเจาะจง แล็บมาสเตอร์ แล็บมาสเตอร์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,89/2562 ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
163 วสัดุคอมพิวเตอร์               195.00               195.00 เฉพาะเจาะจง คลีนคิคอม คลีนคิคอม ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท
164 วสัดุก่อสร้าง               647.00               647.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วชิัยเถินโลหะธรุกิจ หจก.วชิัยเถินโลหะธรุกิจ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท
165 ครุภณัฑ์การแพทย์และวสัดุการแพทย์          52,600.00          52,600.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้ิินส่วนจ ากัด เชียงใหม่เมดิคอล หา้งหุ้ิินส่วนจ ากัด เชียงใหม่เมดิคอล ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,90/2562 ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
166 วสัดุทนัตกรรม          58,800.00          58,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮ้ทนัตภณัฑ์ หจก.เซ่ียงไฮ้ทนัตภณัฑ์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,91/2562 ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
167 วสัดุคอมพิวเตอร์               650.00               650.00 เฉพาะเจาะจง คลีนคิคอม คลีนคิคอม ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท
168 วสัดุก่อสร้าง               171.00               171.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วชิัยเถินโลหะธรุกิจ หจก.วชิัยเถินโลหะธรุกิจ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท
169 ซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์ (ทนัตกรรม)            1,680.00            1,680.00 เฉพาะเจาะจง นพินธเ์บาะยนต์ นพินธเ์บาะยนต์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท
170 ซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์ (งานซักฟอก)               600.00               600.00 เฉพาะเจาะจง นพินธเ์บาะยนต์ นพินธเ์บาะยนต์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท
171 ซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์ (หอ้งฉุกเฉิน)            1,300.00            1,300.00 เฉพาะเจาะจง นพินธเ์บาะยนต์ นพินธเ์บาะยนต์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท
172 ซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์ (ศูนย์เปล)            1,400.00            1,400.00 เฉพาะเจาะจง นพินธเ์บาะยนต์ นพินธเ์บาะยนต์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท
173 วสัดุการแพทย์            8,000.00            8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี คลินกิ จ ากัด บริษัท ดีดี คลินกิ จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,92/2562 ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
174 ท าลูกคล่ืนทางลง            6,500.00            6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพิชัย วงศ์ทพิย์ นายพิชัย วงศ์ทพิย์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,93/2562 ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
175 วสัดุก่อสร้าง            1,220.00            1,220.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธรีะวสัดุก่อสร้าง หจก.ธรีะวสัดุก่อสร้าง ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท
176 amlodipine          96,000.00          96,000.00 เฉพาะเจาะจง berlin berlin ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,94/2562 ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
177 ยา 2 รายการ          15,250.00          15,250.00 เฉพาะเจาะจง universal universal ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,95/2562 ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
178 b6            3,800.00            3,800.00 เฉพาะเจาะจง จรูญเภสัช จรูญเภสัช ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท
179 swiff            3,424.00            3,424.00 เฉพาะเจาะจง  ีunison  ีunison ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท
180 lidocain viscus            5,200.00            5,200.00 เฉพาะเจาะจง premed premed ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,96/2562 ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
181 ฟ้าทะลายโจร          13,000.00          13,000.00 เฉพาะเจาะจง แก้วมังกร แก้วมังกร ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,97/2562 ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
182 ยา 2 รายการ          13,130.00          13,130.00 เฉพาะเจาะจง tpn tpn ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,98/2562 ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
183 speeda          91,000.00          91,000.00 เฉพาะเจาะจง biovalys biovalys ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,99/2562 ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
184 ยา 4 รายการ            5,200.20            5,200.20 เฉพาะเจาะจง สยาม สยาม ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,100/2562 ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
185 Enalapril 20 mg          50,000.00          50,000.00 เฉพาะเจาะจง berlin berlin ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,101/2562 ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
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186 lithium cap            6,400.00            6,400.00 เฉพาะเจาะจง pharmaland pharmaland ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,102/2562 ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
187 nss 1000 ml          73,750.00          73,750.00 เฉพาะเจาะจง v&v v&v ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,103/2562 ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
188 losartan          72,000.00          72,000.00 เฉพาะเจาะจง เบอลิน เบอลิน ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,104/2562 ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
189 ยา 2 รายการ          58,895.00          58,895.00 เฉพาะเจาะจง zue zue ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,105/2562 ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
190 วสัดุส านกังาน บตัรร่มโพธิ์            6,420.00            6,420.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อินเตอร์เนชัน่แนล คอนเนต็ เทรด จ ากัด บจก.อินเตอร์เนชัน่แนล คอนเนต็ เทรด จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,106/2562 ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
191 ติดต้ังและล้างเคร่ืองปรับอากาศ (กายภาพ)            8,100.00            8,100.00 เฉพาะเจาะจง ดอนไชยผ้าม่านและแอร์ ดอนไชยผ้าม่านและแอร์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,107/2562 ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
192 วสัดุก่อสร้าง            4,114.00            4,114.00 เฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟ้า ดอนไชยการไฟฟ้า ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท
193 วสัดุไฟฟ้า            4,091.00            4,091.00 เฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟ้า ดอนไชยการไฟฟ้า ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท
194 วสัดุการเกษตร               300.00               300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นสวนกาญจนา ร้านบา้นสวนกาญจนา ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท
195 จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชือ้ (พย.61) เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจนส์ระบรีุ หจก.ส.เรืองโรจนส์ระบรีุ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,108/2562 ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
196 วสัดุเชือ้เพลิง (แก๊ส)          18,340.00          18,340.00 เฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟ้า ดอนไชยการไฟฟ้า ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,109/2562 ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
197 เคร่ืองส าเนาเอกสาร (พย.61)            2,217.58            2,217.58 เฉพาะเจาะจง บจก.โคก้ามินอลต้าบสิสิเนสโซลูชันส์ บจก.โคก้ามินอลต้าบสิสิเนสโซลูชันส์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท
198 วสัดุบริโภค (พย.61) เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมกรองทอง น้ าด่ืมกรองทอง ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท
199 น้ ามันเชือ้เพลิง (1-15 พย. 61)          47,815.00          47,815.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ธ.1994 ปโิตรเลียม บจก.ธ.1994 ปโิตรเลียม ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ,110/2562 ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
200 โฆษณาประชาสัมพันธ ์(พย.61)            2,000.00            2,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลุ่มน้ าวงัทา่ผาเรดิโอ หจก.ลุ่มน้ าวงัทา่ผาเรดิโอ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท
201 เหมานกัวชิาการสาธารณสุข          15,950.00          15,950.00 เฉพาะเจาะจง นายธนนนัท ์กันชาติ นายธนนนัท ์กันชาติ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 111/2562 ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
202 เหมานกัประชาสัมพันธิ์          21,293.00          21,293.00 เฉพาะเจาะจง นายพัฒนด์นยั วงศ์ศรีชัย นายพัฒนด์นยั วงศ์ศรีชัย ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 112/2562 ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
203 เหมาจพ.ธรุการ ศูนย์สิทธิ์            8,200.00            8,200.00 เฉพาะเจาะจง นางธนชัพร อิน่แดง นางธนชัพร อิน่แดง ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 113/2562 ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
204 เหมาพยาบาลวชิาชีพ          23,180.00          23,180.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ ค าจันทร์ นางสาวศิริวรรณ ค าจันทร์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 114/2562 ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
205 เหมาพยาบาลวชิาชีพ          23,180.00          23,180.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทนิาภรณ์ นางสาวทนิาภรณ์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 115/2562 ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑



 



 



 



 



 



 



 


