
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง

 (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับบกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

1 ยาในฯองค์กรเภสัช            1,169.20         1,169.20 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่เสนอ 
1,169.20 บาท

องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 1,169.20 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 3 มกราคม 2566

2 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            8,575.00         8,575.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นวิไลฟ์ ฟารม่า 
จ่ากัด ราคาที่เสนอ 
8,575.00 บาท

บริษัท นวิไลฟ์ ฟารม่า 
จ่ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 8,575.00 
บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 3 มกราคม 2566

3 ยาสนบัสนนุ สปสช            9,796.92         9,796.92 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่เสนอ 
9,796.92 บาท

องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 9,796.92 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 3 มกราคม 2566

4 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            2,840.40         2,840.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม จ่ากัด
 ราคาที่เสนอ 
2,840.40 บาท

บริษัท วิทยาศรม จ่ากัด
 ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 2,840.40 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 3 มกราคม 2566

5 ยาในฯองค์กรเภสัช            6,500.00         6,500.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่เสนอ 
6,500.00 บาท

องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 6,500.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 3 มกราคม 2566

6 ยาในฯองค์กรเภสัช          17,698.60       17,698.60 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่เสนอ 
17,698.60 บาท

องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 17,698.60 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 3 มกราคม 2566

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนมกรำคม พ.ศ. 2566
งำนพัสด ุโรงพยำบำลบอ่เกลือ จังหวัดน่ำน

วันที ่31 มกรำคม 2566



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง

 (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับบกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนมกรำคม พ.ศ. 2566
งำนพัสด ุโรงพยำบำลบอ่เกลือ จังหวัดน่ำน

วันที ่31 มกรำคม 2566

7 ยาในฯองค์กรเภสัช            2,246.40         2,246.40 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่เสนอ 
2,246.40 บาท

องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 2,246.40 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 3 มกราคม 2566

8 ยาในฯองค์กรเภสัช          10,008.00       10,008.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่เสนอ 
10,008.00 บาท

องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 10,008.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 3 มกราคม 2566

9 ยาในฯองค์กรเภสัช            4,280.00         4,280.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่เสนอ 
4,280.00 บาท

องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 4,280.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 3 มกราคม 2566

10 วัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์

         25,000.00       25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นซี เมดดิ
คอล แคร์ จ่ากัด ราคาที่
เสนอ 25,000.00 
บาท

บริษัท พีเอ็นซี เมดดิ
คอล แคร์ จ่ากัด ราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
25,000.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 4 มกราคม 2566

11 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            7,700.00         7,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ่ากัด
 ราคาที่เสนอ 
7,700.00 บาท

บริษัท โปลิฟาร์ม จ่ากัด
 ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 7,700.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 4 มกราคม 2566

12 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            2,500.00         2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ่ากัด
 ราคาที่เสนอ 
2,500.00 บาท

บริษัท โปลิฟาร์ม จ่ากัด
 ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 2,500.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 4 มกราคม 2566



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง

 (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับบกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนมกรำคม พ.ศ. 2566
งำนพัสด ุโรงพยำบำลบอ่เกลือ จังหวัดน่ำน

วันที ่31 มกรำคม 2566

13 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ          11,000.00       11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บ.ีลาบอ
ราตอร่ี จ่ากัด ราคาที่
เสนอ 11,000.00 
บาท

บริษัท เอ.เอ็น.บ.ีลาบอ
ราตอร่ี จ่ากัด ราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
11,000.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 4 มกราคม 2566

14 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ          11,100.00       11,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บ.ีลาบอ
ราตอร่ี จ่ากัด ราคาที่
เสนอ 11,100.00 
บาท

บริษัท เอ.เอ็น.บ.ีลาบอ
ราตอร่ี จ่ากัด ราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
11,100.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 4 มกราคม 2566

15 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            5,800.00         5,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัช
กรรม จ่ากัด(มหาชน) 
ราคาที่เสนอ 
5,800.00 บาท

บริษัท ชุมชนเภสัช
กรรม จ่ากัด(มหาชน) 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 5,800.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 4 มกราคม 2566

16 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            3,745.00         3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคอ
เลอร์ โลจิสติกส์ จ่ากัด 
ราคาที่เสนอ 
3,745.00 บาท

บริษัท ดีทแฮล์ม เคอ
เลอร์ โลจิสติกส์ จ่ากัด 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 3,745.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 5 มกราคม 2566

17 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            7,704.00         7,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคอ
เลอร์ โลจิสติกส์ จ่ากัด 
ราคาที่เสนอ 
7,704.00 บาท

บริษัท ดีทแฮล์ม เคอ
เลอร์ โลจิสติกส์ จ่ากัด 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 7,704.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 5 มกราคม 2566



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง

 (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับบกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนมกรำคม พ.ศ. 2566
งำนพัสด ุโรงพยำบำลบอ่เกลือ จังหวัดน่ำน

วันที ่31 มกรำคม 2566

18 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            1,872.50         1,872.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคอ
เลอร์ โลจิสติกส์ จ่ากัด 
ราคาที่เสนอ 
1,872.50 บาท

บริษัท ดีทแฮล์ม เคอ
เลอร์ โลจิสติกส์ จ่ากัด 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 1,872.50 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 5 มกราคม 2566

19 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ          16,478.00       16,478.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคอ
เลอร์ โลจิสติกส์ จ่ากัด 
ราคาที่เสนอ 
16,478.00 บาท

บริษัท ดีทแฮล์ม เคอ
เลอร์ โลจิสติกส์ จ่ากัด 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 16,478.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 5 มกราคม 2566

20 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            3,210.00         3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคอ
เลอร์ โลจิสติกส์ จ่ากัด 
ราคาที่เสนอ 
3,210.00 บาท

บริษัท ดีทแฮล์ม เคอ
เลอร์ โลจิสติกส์ จ่ากัด 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 3,210.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 5 มกราคม 2566

21 เวชภณัฑ์มิใช่ยาและวัสดุ
การแพทย์

           1,980.00         1,980.00 เฉพาะเจาะจง นครนา่นออกซิเจน 
ราคาที่เสนอ 
1,980.00 บาท

นครนา่นออกซิเจน 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 1,980.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 6 มกราคม 2566

22 เวชภณัฑ์มิใช่ยาและวัสดุ
การแพทย์

         38,000.00       38,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที ที เบสท์ เมดิ
คัล จ่ากัด ราคาที่เสนอ
 38,000.00 บาท

บริษัท ที ที เบสท์ เมดิ
คัล จ่ากัด ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 
38,000.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 6 มกราคม 2566



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง

 (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับบกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนมกรำคม พ.ศ. 2566
งำนพัสด ุโรงพยำบำลบอ่เกลือ จังหวัดน่ำน

วันที ่31 มกรำคม 2566

23 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            2,280.00         2,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น 
จ่ากัด (ส่านกังานใหญ)่ 
ราคาที่เสนอ 
2,280.00 บาท

บริษัท เจ เอส วิชั่น 
จ่ากัด (ส่านกังานใหญ)่ 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 2,280.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 6 มกราคม 2566

24 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ          70,236.94       70,236.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ่ากัด ราคาที่เสนอ 
70,236.94 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ่ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 70,236.94
 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 6 มกราคม 2566

25 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            2,503.80         2,503.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ่ากัด ราคาที่เสนอ 
2,503.80 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ่ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 2,503.80 
บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 6 มกราคม 2566

26 วัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์

           8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ่ากัด 
ราคาที่เสนอ 
8,000.00 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ่ากัด 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 8,000.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 6 มกราคม 2566

27 จ้างเหมาบริการบคุคล          27,500.00       27,500.00 เฉพาะเจาะจง นายถนดั เทพอาจ 
ราคาที่เสนอ 
27,500.00 บาท

นายถนดั เทพอาจ 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 27,500.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 10 มกราคม 
2566



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง

 (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับบกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนมกรำคม พ.ศ. 2566
งำนพัสด ุโรงพยำบำลบอ่เกลือ จังหวัดน่ำน

วันที ่31 มกรำคม 2566

28 จ้างเหมาบริการบคุคล          11,890.00       11,890.00 เฉพาะเจาะจง นายไชยรัธณ์ สุยะ 
ราคาที่เสนอ 
11,890.00 บาท

นายไชยรัธณ์ สุยะ 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 11,890.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 10 มกราคม 
2566

29 จ้างเหมาบริการบคุคล            9,367.00         9,367.00 เฉพาะเจาะจง ผ่องศรี คงธนวลี ราคาที่
เสนอ 9,367.00 บาท

ผ่องศรี คงธนวลี ราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
9,367.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 10 มกราคม 
2566

30 จ้างเหมาบริการบคุคล            9,300.00         9,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวค่า ใจปงิ ราคา
ที่เสนอ 9,300.00 
บาท

นางสาวค่า ใจปงิ ราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
9,300.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 10 มกราคม 
2566

31 ค่าไฟฟ้า          80,102.51       80,102.51 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าปวั ราคาที่
เสนอ 80,102.51 
บาท

การไฟฟ้าปวั ราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
80,102.51 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 10 มกราคม 
2566

32 จ้างเหมาบริการบคุคล            8,398.00         8,398.00 เฉพาะเจาะจง นายเขียว ใจปงิ ราคาที่
เสนอ 8,398.00 บาท

นายเขียว ใจปงิ ราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
8,398.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 10 มกราคม 
2566

33 วัสดุงานบา้นงานครัว          12,745.00       12,745.00 เฉพาะเจาะจง นราพาณิชย(์สนง.ใหญ)่
 ราคาที่เสนอ 
12,745.00 บาท

นราพาณิชย(์สนง.ใหญ)่
 ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 12,745.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 11 มกราคม 
2566



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง

 (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับบกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนมกรำคม พ.ศ. 2566
งำนพัสด ุโรงพยำบำลบอ่เกลือ จังหวัดน่ำน

วันที ่31 มกรำคม 2566

34 วัสดุบริโภค            9,358.00         9,358.00 เฉพาะเจาะจง นราพาณิชย(์สนง.ใหญ)่
 ราคาที่เสนอ 
9,358.00 บาท

นราพาณิชย(์สนง.ใหญ)่
 ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 9,358.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 11 มกราคม 
2566

35 วัสดุงานบา้นงานครัว            6,420.00         6,420.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บณัฑิตย์ เวชภณัฑ์
 ราคาที่เสนอ 
6,420.00 บาท

หจก.บณัฑิตย์ เวชภณัฑ์
 ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 6,420.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 11 มกราคม 
2566

36 วัสดุส่านกังาน            1,170.00         1,170.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนสามัญ คลิก
 ไอที ซ็อป ราคาที่เสนอ
 1,170.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนสามัญ คลิก
 ไอที ซ็อป ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้าง 
1,170.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 11 มกราคม 
2566

37 วัสดุส่านกังาน          25,670.00       25,670.00 เฉพาะเจาะจง นราพาณิชย(์สนง.ใหญ)่
 ราคาที่เสนอ 
25,670.00 บาท

นราพาณิชย(์สนง.ใหญ)่
 ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 25,670.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 11 มกราคม 
2566

38 ค่าจ้างเหมาบริการซ่อม
บ่ารุงยานพาหนะ

           9,600.00         9,600.00 เฉพาะเจาะจง ชัยวัฒน ์ออโต้แม็ก 
ราคาที่เสนอ 
9,600.00 บาท

ชัยวัฒน ์ออโต้แม็ก 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 9,600.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 11 มกราคม 
2566

39 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน          56,766.30       56,766.30 เฉพาะเจาะจง บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ราคาที่เสนอ 
56,766.30 บาท

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 56,766.30 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 13 มกราคม 
2566



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง

 (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับบกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนมกรำคม พ.ศ. 2566
งำนพัสด ุโรงพยำบำลบอ่เกลือ จังหวัดน่ำน

วันที ่31 มกรำคม 2566

40 วัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์

         21,600.00       21,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอรา
ทอร่ี จ่ากัด ราคาที่
เสนอ 21,600.00 
บาท

บริษัท ไอเมด ลาบอรา
ทอร่ี จ่ากัด ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้าง 
21,600.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 13 มกราคม 
2566

41 วัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์

         17,000.00       17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ 
จ่ากัด ราคาที่เสนอ 
17,000.00 บาท

บริษัท เฟิร์มเมอร์ 
จ่ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 17,000.00
 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 13 มกราคม 
2566

42 วัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์

         14,760.00       14,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ 
จ่ากัด ราคาที่เสนอ 
14,760.00 บาท

บริษัท เฟิร์มเมอร์ 
จ่ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 14,760.00
 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 13 มกราคม 
2566

43 ยาสนบัสนนุ สปสช            7,919.50         7,919.50 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่เสนอ 
7,919.50 บาท

องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 7,919.50 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 16 มกราคม 
2566

44 ยาสนบัสนนุ สปสช          12,325.40       12,325.40 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่เสนอ 
12,325.40 บาท

องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 12,325.40 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 16 มกราคม 
2566



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง

 (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับบกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนมกรำคม พ.ศ. 2566
งำนพัสด ุโรงพยำบำลบอ่เกลือ จังหวัดน่ำน

วันที ่31 มกรำคม 2566

45 เวชภณัฑ์มิใช่ยาและวัสดุ
การแพทย์

           2,000.00         2,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป
 ราคาที่เสนอ 
2,000.00 บาท

หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป
 ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 2,000.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 17 มกราคม 
2566

46 เวชภณัฑ์มิใช่ยาและวัสดุ
การแพทย์

         17,924.00       17,924.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป
 ราคาที่เสนอ 
17,924.00 บาท

หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป
 ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 17,924.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 17 มกราคม 
2566

47 เวชภณัฑ์มิใช่ยาและวัสดุ
การแพทย์

         28,705.00       28,705.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป
 ราคาที่เสนอ 
28,705.00 บาท

หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป
 ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 28,705.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 17 มกราคม 
2566

48 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            9,050.00         9,050.00 เฉพาะเจาะจง ส่านกังาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา กองควบคุมวัตถุ
เสพติด ราคาที่เสนอ 
9,050.00 บาท

ส่านกังาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา กองควบคุมวัตถุ
เสพติด ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 9,050.00
 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 17 มกราคม 
2566



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง

 (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับบกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนมกรำคม พ.ศ. 2566
งำนพัสด ุโรงพยำบำลบอ่เกลือ จังหวัดน่ำน

วันที ่31 มกรำคม 2566

49 เวชภณัฑ์มิใช่ยาและวัสดุ
การแพทย์

           7,850.00         7,850.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป
 ราคาที่เสนอ 
7,850.00 บาท

หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป
 ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 7,850.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 17 มกราคม 
2566

50 ยาสนบัสนนุ สปสช            1,070.00         1,070.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่เสนอ 
1,070.00 บาท

องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 1,070.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 18 มกราคม 
2566

51 วัสดุทันตกรรม            8,166.24         8,166.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ่ากัด 
ราคาที่เสนอ 
8,166.24 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ่ากัด 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 8,166.24 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 20 มกราคม 
2566

52 วัสดุทันตกรรม            4,795.74         4,795.74 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ่ากัด 
ราคาที่เสนอ 
4,795.74 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ่ากัด 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 4,795.74 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 20 มกราคม 
2566

53 วัสดุทันตกรรม          28,047.91       28,047.91 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ่ากัด 
ราคาที่เสนอ 
28,047.91 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ่ากัด 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 28,047.91 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 20 มกราคม 
2566



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง

 (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับบกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนมกรำคม พ.ศ. 2566
งำนพัสด ุโรงพยำบำลบอ่เกลือ จังหวัดน่ำน

วันที ่31 มกรำคม 2566

54 วัสดุทันตกรรม            4,253.25         4,253.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ่ากัด 
ราคาที่เสนอ 
4,253.25 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ่ากัด 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 4,253.25 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 20 มกราคม 
2566

55 วัสดุทันตกรรม          12,872.10       12,872.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ่ากัด 
ราคาที่เสนอ 
12,872.10 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ่ากัด 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 12,872.10 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 20 มกราคม 
2566

56 ค่าจ้างเหมาบริการซ่อม
บ่ารุงยานพาหนะ

         10,730.00       10,730.00 เฉพาะเจาะจง ชัยวัฒน ์ออโต้แม็ก 
ราคาที่เสนอ 
10,730.00 บาท

ชัยวัฒน ์ออโต้แม็ก 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 10,730.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 23 มกราคม 
2566

57 วัสดุบริโภค          21,937.50       21,937.50 เฉพาะเจาะจง อุทัยวรรณ สุทธหลวง 
ราคาที่เสนอ 
21,937.50 บาท

อุทัยวรรณ สุทธหลวง 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 21,937.50 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 23 มกราคม 
2566

58 วัสดุงานบา้นงานครัว          95,600.00       95,600.00 เฉพาะเจาะจง ธ ขวัญนคร ราคาที่
เสนอ 95,600.00 
บาท

ธ ขวัญนคร ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้าง 
95,600.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 23 มกราคม 
2566

59 วัสดุส่านกังาน          83,300.00       83,300.00 เฉพาะเจาะจง ธ ขวัญนคร ราคาที่
เสนอ 83,300.00 
บาท

ธ ขวัญนคร ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้าง 
83,300.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 23 มกราคม 
2566



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง

 (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับบกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนมกรำคม พ.ศ. 2566
งำนพัสด ุโรงพยำบำลบอ่เกลือ จังหวัดน่ำน

วันที ่31 มกรำคม 2566

60 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย            3,160.00         3,160.00 เฉพาะเจาะจง ธ ขวัญนคร ราคาที่
เสนอ 3,160.00 บาท

ธ ขวัญนคร ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้าง 
3,160.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 23 มกราคม 
2566

61 วัสดุส่านกังาน          37,500.00       37,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ที.พ.ี อินเตอร์
 เมดิคอล จ่ากัด ราคาที่
เสนอ 37,500.00 
บาท

บริษัท เอ.ที.พ.ี อินเตอร์
 เมดิคอล จ่ากัด ราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
37,500.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 23 มกราคม 
2566

62 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน            2,353.20         2,353.20 เฉพาะเจาะจง สุขุมเซอร์วิส สาขาสวน
ตาล ราคาที่เสนอ 
2,353.20 บาท

สุขุมเซอร์วิส สาขาสวน
ตาล ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 2,353.20 
บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 23 มกราคม 
2566

63 วัสดุทันตกรรม            2,005.00         2,005.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช 
(1988) จ่ากัด ราคาที่
เสนอ 2,005.00 บาท

บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช 
(1988) จ่ากัด ราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
2,005.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 27 มกราคม 
2566

64 วัสดุทันตกรรม            1,600.00         1,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภณัฑ์
 ราคาที่เสนอ 
1,600.00 บาท

หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภณัฑ์
 ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 1,600.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 27 มกราคม 
2566



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง

 (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับบกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนมกรำคม พ.ศ. 2566
งำนพัสด ุโรงพยำบำลบอ่เกลือ จังหวัดน่ำน

วันที ่31 มกรำคม 2566

65 วัสดุทันตกรรม            2,940.00         2,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ดคอร์
ปอเรชั่นจ่ากัด ราคาที่
เสนอ 2,940.00 บาท

บริษัท แอคคอร์ดคอร์
ปอเรชั่นจ่ากัด ราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
2,940.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 27 มกราคม 
2566

66 วัสดุทันตกรรม            1,900.00         1,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ดคอร์
ปอเรชั่นจ่ากัด ราคาที่
เสนอ 1,900.00 บาท

บริษัท แอคคอร์ดคอร์
ปอเรชั่นจ่ากัด ราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
1,900.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 27 มกราคม 
2566

67 วัสดุทันตกรรม            2,925.00         2,925.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท-์เมท 
จ่ากัด ราคาที่เสนอ 
2,925.00 บาท

บริษัท เด็นท-์เมท 
จ่ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 2,925.00 
บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 27 มกราคม 
2566

68 วัสดุทันตกรรม            1,370.00         1,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ 
จ่ากัด ราคาที่เสนอ 
1,370.00 บาท

บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ 
จ่ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 1,370.00 
บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 27 มกราคม 
2566

69 ยาสนบัสนนุ สปสช          11,196.48       11,196.48 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่เสนอ 
11,196.48 บาท

องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 11,196.48 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 30 มกราคม 
2566



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง

 (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับบกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนมกรำคม พ.ศ. 2566
งำนพัสด ุโรงพยำบำลบอ่เกลือ จังหวัดน่ำน

วันที ่31 มกรำคม 2566

70 ยาสนบัสนนุ สปสช            3,378.96         3,378.96 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่เสนอ 
3,378.96 บาท

องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 3,378.96 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 30 มกราคม 
2566

71 เวชภณัฑ์มิใช่ยาและวัสดุ
การแพทย์

           5,870.00         5,870.00 เฉพาะเจาะจง นครนา่นออกซิเจน 
ราคาที่เสนอ 
5,870.00 บาท

นครนา่นออกซิเจน 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 5,870.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 30 มกราคม 
2566

72 วัสดุส่านกังาน            9,983.00         9,983.00 เฉพาะเจาะจง เบญจมาศผ้าม่าน 
ราคาที่เสนอ 
9,983.00 บาท

เบญจมาศผ้าม่าน 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 9,983.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 31 มกราคม 
2566

73 วัสดุยานพาหนะ            3,900.00         3,900.00 เฉพาะเจาะจง ชัยวัฒน ์ออโต้แม็ก 
ราคาที่เสนอ 
3,900.00 บาท

ชัยวัฒน ์ออโต้แม็ก 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 3,900.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 31 มกราคม 
2566

74 จ้างเหมาบริการบคุคล            9,300.00         9,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวค่า ใจปงิ ราคา
ที่เสนอ 9,300.00 
บาท

นางสาวค่า ใจปงิ ราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
9,300.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 31 มกราคม 
2566

75 จ้างเหมาบริการบคุคล            8,075.00         8,075.00 เฉพาะเจาะจง นายเขียว ใจปงิ ราคาที่
เสนอ 8,075.00 บาท

นายเขียว ใจปงิ ราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
8,075.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 31 มกราคม 
2566

76 จ้างเหมาบริการบคุคล          12,300.00       12,300.00 เฉพาะเจาะจง นายไชยรัธณ์ สุยะ 
ราคาที่เสนอ 
12,300.00 บาท

นายไชยรัธณ์ สุยะ 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 12,300.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 31 มกราคม 
2566



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง

 (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับบกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนมกรำคม พ.ศ. 2566
งำนพัสด ุโรงพยำบำลบอ่เกลือ จังหวัดน่ำน

วันที ่31 มกรำคม 2566

77 จ้างเหมาบริการบคุคล          27,500.00       27,500.00 เฉพาะเจาะจง นายถนดั เทพอาจ 
ราคาที่เสนอ 
27,500.00 บาท

นายถนดั เทพอาจ 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 27,500.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 31 มกราคม 
2566

78 จ้างเหมาบริการบคุคล            8,721.00         8,721.00 เฉพาะเจาะจง ผ่องศรี คงธนวลี ราคาที่
เสนอ 8,721.00 บาท

ผ่องศรี คงธนวลี ราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
8,721.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 31 มกราคม 
2566

79 ค่าธรรมเนยีมก่าจัดขยะ
ติดเชื้อ

           4,700.00         4,700.00 เฉพาะเจาะจง ส่านกังานเทศบาล
เมืองนา่น ราคาที่เสนอ
 4,700.00 บาท

ส่านกังานเทศบาล
เมืองนา่น ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 4,700.00
 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 31 มกราคม 
2566



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง

 (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับบกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

1 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ          11,318.46       11,318.46 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด ราคาที่
เสนอ 11,318.46 
บาท

บริษัท สยามฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้าง 
11,318.46 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 3 มกราคม 2566

2 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            5,500.00         5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีโอ. เคมีคอลส์
 (1979) จ ากัด ราคาที่
เสนอ 5,500.00 บาท

บริษัท ท.ีโอ. เคมีคอลส์
 (1979) จ ากัด ราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
5,500.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2566

3 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            6,250.00         6,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีโอ. เคมีคอลส์
 (1979) จ ากัด ราคาที่
เสนอ 6,250.00 บาท

บริษัท ท.ีโอ. เคมีคอลส์
 (1979) จ ากัด ราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
6,250.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2566

4 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีฟาม จ ากัด
(ส านกังานใหญ)่ ราคาที่
เสนอ 9,000.00 บาท

บริษัท ซีฟาม จ ากัด
(ส านกังานใหญ)่ ราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
9,000.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2566

5 ยาสนบัสนนุ สปสช            9,860.46         9,860.46 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่เสนอ 
9,860.46 บาท

องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 9,860.46 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2566

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนกุมภำพันธ ์พ.ศ. 2566
งำนพัสด ุโรงพยำบำลบอ่เกลือ จังหวัดน่ำน

วันที ่28 กุมภำพันธ ์2566



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง

 (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับบกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนกุมภำพันธ ์พ.ศ. 2566
งำนพัสด ุโรงพยำบำลบอ่เกลือ จังหวัดน่ำน

วันที ่28 กุมภำพันธ ์2566

6 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ          23,740.00       23,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัช
กรรม จ ากัด(มหาชน) 
ราคาที่เสนอ 
23,740.00 บาท

บริษัท ชุมชนเภสัช
กรรม จ ากัด(มหาชน) 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 23,740.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2566

7 ยาสนบัสนนุ สปสช            6,335.60         6,335.60 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่เสนอ 
6,335.60 บาท

องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 6,335.60 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2566

8 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            1,556.00         1,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค
ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 
1,556.00 บาท

บริษัท แอตแลนติค
ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 1,556.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2566

9 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            1,605.00         1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค
ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 
1,605.00 บาท

บริษัท แอตแลนติค
ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 1,605.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2566

10 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            2,250.00         2,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค
ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 
2,250.00 บาท

บริษัท แอตแลนติค
ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 2,250.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2566



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง

 (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับบกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนกุมภำพันธ ์พ.ศ. 2566
งำนพัสด ุโรงพยำบำลบอ่เกลือ จังหวัดน่ำน

วันที ่28 กุมภำพันธ ์2566

11 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            2,250.00         2,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด
 ราคาที่เสนอ 
2,250.00 บาท

บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด
 ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 2,250.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2566

12 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            8,400.00         8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แก้วมังกรเภสัช 
จ ากัด ราคาที่เสนอ 
8,400.00 บาท

บริษัท แก้วมังกรเภสัช 
จ ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 8,400.00 
บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2566

13 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ          26,600.00       26,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์
มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
จ ากัด ราคาที่เสนอ 
26,600.00 บาท

บริษัท เบอร์ลินฟาร์
มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
จ ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 26,600.00
 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2566

14 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            2,200.00         2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด
 ราคาที่เสนอ 
2,200.00 บาท

บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด
 ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 2,200.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2566

15 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            2,250.00         2,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด
 ราคาที่เสนอ 
2,250.00 บาท

บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด
 ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 2,250.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2566



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง

 (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับบกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนกุมภำพันธ ์พ.ศ. 2566
งำนพัสด ุโรงพยำบำลบอ่เกลือ จังหวัดน่ำน

วันที ่28 กุมภำพันธ ์2566

16 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            2,200.00         2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอร์รา
ลดร๊ักส์เฮ้าส์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 
2,200.00 บาท

บริษัท เยนเนอร์รา
ลดร๊ักส์เฮ้าส์ จ ากัด 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 2,200.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 
2566

17 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            4,200.00         4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา 
จ ากัด ราคาที่เสนอ 
4,200.00 บาท

บริษัท ฟาร์มาดิกา 
จ ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 4,200.00 
บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 
2566

18 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            4,900.00         4,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 
4,900.00 บาท

บริษัท ยูเมด้า จ ากัด 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 4,900.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 
2566

19 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            1,440.00         1,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮล
แคร์ จ ากัด(ส านกังาน
ใหญ)่ ราคาที่เสนอ 
1,440.00 บาท

บริษัท ที เอ็น พี เฮล
แคร์ จ ากัด(ส านกังาน
ใหญ)่ ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 1,440.00 
บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 
2566

20 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            3,200.00         3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮล
แคร์ จ ากัด(ส านกังาน
ใหญ)่ ราคาที่เสนอ 
3,200.00 บาท

บริษัท ที เอ็น พี เฮล
แคร์ จ ากัด(ส านกังาน
ใหญ)่ ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 3,200.00 
บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 
2566



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง

 (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับบกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนกุมภำพันธ ์พ.ศ. 2566
งำนพัสด ุโรงพยำบำลบอ่เกลือ จังหวัดน่ำน

วันที ่28 กุมภำพันธ ์2566

21 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ          25,000.00       25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส 
จ ากัด ราคาที่เสนอ 
25,000.00 บาท

บริษัท ไบโอวาลิส 
จ ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 25,000.00
 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 
2566

22 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ          12,330.00       12,330.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภญิโญฟาร์มาซี 
ราคาที่เสนอ 
12,330.00 บาท

หจก.ภญิโญฟาร์มาซี 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 12,330.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 
2566

23 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            5,964.00         5,964.00 เฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรม
ทหาร ราคาที่เสนอ 
5,964.00 บาท

โรงงานเภสัชกรรม
ทหาร ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 5,964.00 
บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
2566

24 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีพ.ีดรัก แลบ
บอราทอร่ีส์ (1969) 
จ ากัด ราคาที่เสนอ 
7,000.00 บาท

บริษัท ท.ีพ.ีดรัก แลบ
บอราทอร่ีส์ (1969) 
จ ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 7,000.00 
บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
2566

25 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            9,500.00         9,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บ.ีเอส. แลบ
บอเรตอร่ี ราคาที่เสนอ
 9,500.00 บาท

หจก.แอล.บ.ีเอส. แลบ
บอเรตอร่ี ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 9,500.00
 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
2566



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง

 (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับบกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนกุมภำพันธ ์พ.ศ. 2566
งำนพัสด ุโรงพยำบำลบอ่เกลือ จังหวัดน่ำน

วันที ่28 กุมภำพันธ ์2566

26 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            7,884.00         7,884.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท.พรีเมด ฟาร์มา 
พลัส จ ากัด ราคาที่
เสนอ 7,884.00 บาท

บริษัท.พรีเมด ฟาร์มา 
พลัส จ ากัด ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้าง 
7,884.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
2566

27 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            3,500.00         3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีพ.ีดรัก แลบ
บอราทอร่ีส์ (1969) 
จ ากัด ราคาที่เสนอ 
3,500.00 บาท

บริษัท ท.ีพ.ีดรัก แลบ
บอราทอร่ีส์ (1969) 
จ ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 3,500.00 
บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
2566

28 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            2,535.30         2,535.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคอ
เลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 
2,535.30 บาท

บริษัท ดีทแฮล์ม เคอ
เลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 2,535.30 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
2566

29 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ               963.00            963.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 963.00
 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 963.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
2566

30 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            1,348.20         1,348.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 
1,348.20 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 1,348.20 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
2566



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง

 (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับบกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนกุมภำพันธ ์พ.ศ. 2566
งำนพัสด ุโรงพยำบำลบอ่เกลือ จังหวัดน่ำน

วันที ่28 กุมภำพันธ ์2566

31 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ          12,840.00       12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคอ
เลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 
12,840.00 บาท

บริษัท ดีทแฮล์ม เคอ
เลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 12,840.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
2566

32 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ          11,000.00       11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บ.ีลาบอ
ราตอร่ี จ ากัด ราคาที่
เสนอ 11,000.00 
บาท

บริษัท เอ.เอ็น.บ.ีลาบอ
ราตอร่ี จ ากัด ราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
11,000.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2566

33 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ               840.00            840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บ.ีลาบอ
ราตอร่ี จ ากัด ราคาที่
เสนอ 840.00 บาท

บริษัท เอ.เอ็น.บ.ีลาบอ
ราตอร่ี จ ากัด ราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
840.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2566

34 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            2,940.00         2,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บ.ีลาบอ
ราตอร่ี จ ากัด ราคาที่
เสนอ 2,940.00 บาท

บริษัท เอ.เอ็น.บ.ีลาบอ
ราตอร่ี จ ากัด ราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
2,940.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2566

35 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            1,700.00         1,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บ.ีลาบอ
ราตอร่ี จ ากัด ราคาที่
เสนอ 1,700.00 บาท

บริษัท เอ.เอ็น.บ.ีลาบอ
ราตอร่ี จ ากัด ราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
1,700.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2566



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง

 (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับบกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนกุมภำพันธ ์พ.ศ. 2566
งำนพัสด ุโรงพยำบำลบอ่เกลือ จังหวัดน่ำน

วันที ่28 กุมภำพันธ ์2566

36 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ          14,000.00       14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บ.ีลาบอ
ราตอร่ี จ ากัด ราคาที่
เสนอ 14,000.00 
บาท

บริษัท เอ.เอ็น.บ.ีลาบอ
ราตอร่ี จ ากัด ราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
14,000.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2566

37 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            2,050.00         2,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บ.ีลาบอ
ราตอร่ี จ ากัด ราคาที่
เสนอ 2,050.00 บาท

บริษัท เอ.เอ็น.บ.ีลาบอ
ราตอร่ี จ ากัด ราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
2,050.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2566

38 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            3,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด
 ราคาที่เสนอ 
3,000.00 บาท

บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด
 ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 3,000.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2566

39 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ          10,800.00       10,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง
 จ ากัด ราคาที่เสนอ 
10,800.00 บาท

บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง
 จ ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 10,800.00
 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2566

40 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            2,750.00         2,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บ.ีลาบอ
ราตอร่ี จ ากัด ราคาที่
เสนอ 2,750.00 บาท

บริษัท เอ.เอ็น.บ.ีลาบอ
ราตอร่ี จ ากัด ราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
2,750.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2566



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง

 (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับบกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนกุมภำพันธ ์พ.ศ. 2566
งำนพัสด ุโรงพยำบำลบอ่เกลือ จังหวัดน่ำน

วันที ่28 กุมภำพันธ ์2566

41 เวชภณัฑ์มิใช่ยาและวัสดุ
การแพทย์

           3,600.00         3,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป
 ราคาที่เสนอ 
3,600.00 บาท

หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป
 ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 3,600.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
2566

42 เวชภณัฑ์มิใช่ยาและวัสดุ
การแพทย์

           4,012.50         4,012.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 
4,012.50 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 4,012.50 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
2566

43 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            4,560.00         4,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล พลัส
 จ ากัด ราคาที่เสนอ 
4,560.00 บาท

บริษัท พีเอ็มแอล พลัส
 จ ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 4,560.00 
บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
2566

44 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ          10,753.50       10,753.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด ราคาที่เสนอ 
10,753.50 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 10,753.50
 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
2566

45 เวชภณัฑ์มิใช่ยาและวัสดุ
การแพทย์

         16,050.00       16,050.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป
 ราคาที่เสนอ 
16,050.00 บาท

หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป
 ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 16,050.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
2566



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง

 (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับบกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนกุมภำพันธ ์พ.ศ. 2566
งำนพัสด ุโรงพยำบำลบอ่เกลือ จังหวัดน่ำน

วันที ่28 กุมภำพันธ ์2566

46 เวชภณัฑ์มิใช่ยาและวัสดุ
การแพทย์

              802.50            802.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 802.50
 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 802.50 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
2566

47 เวชภณัฑ์มิใช่ยาและวัสดุ
การแพทย์

         19,651.25       19,651.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง
 จ ากัด ราคาที่เสนอ 
19,651.25 บาท

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง
 จ ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 19,651.25
 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
2566

48 เวชภณัฑ์มิใช่ยาและวัสดุ
การแพทย์

         17,694.00       17,694.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป
 ราคาที่เสนอ 
17,694.00 บาท

หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป
 ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 17,694.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 
2566

49 เวชภณัฑ์มิใช่ยาและวัสดุ
การแพทย์

           4,520.00         4,520.00 เฉพาะเจาะจง นครนา่นออกซิเจน 
ราคาที่เสนอ 
4,520.00 บาท

นครนา่นออกซิเจน 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 4,520.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2566

50 ยาในฯองค์กรเภสัช          19,348.00       19,348.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่เสนอ 
19,348.00 บาท

องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 19,348.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2566

51 ยาในฯองค์กรเภสัช            3,745.00         3,745.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่เสนอ 
3,745.00 บาท

องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 3,745.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2566



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง

 (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับบกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนกุมภำพันธ ์พ.ศ. 2566
งำนพัสด ุโรงพยำบำลบอ่เกลือ จังหวัดน่ำน

วันที ่28 กุมภำพันธ ์2566

52 ยาในฯองค์กรเภสัช            5,000.00         5,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่เสนอ 
5,000.00 บาท

องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 5,000.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2566

53 ยาในฯองค์กรเภสัช            1,605.00         1,605.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่เสนอ 
1,605.00 บาท

องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 1,605.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2566

54 ยาในฯองค์กรเภสัช               695.50            695.50 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่เสนอ 695.50
 บาท

องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 695.50 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2566

55 ยาในฯองค์กรเภสัช            3,075.00         3,075.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่เสนอ 
3,075.00 บาท

องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 3,075.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2566

56 ยาในฯองค์กรเภสัช            3,511.60         3,511.60 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่เสนอ 
3,511.60 บาท

องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 3,511.60 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2566

57 ค่าจ้างซ่อมครุภณัฑ์
ส านกังาน

           2,500.00         2,500.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งแสง อิเล็คทริก เทรด
ด้ิง 1997 จ ากัด ราคา
ที่เสนอ 2,500.00 
บาท

รุ่งแสง อิเล็คทริก เทรด
ด้ิง 1997 จ ากัด ราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
2,500.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2566



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง

 (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับบกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนกุมภำพันธ ์พ.ศ. 2566
งำนพัสด ุโรงพยำบำลบอ่เกลือ จังหวัดน่ำน

วันที ่28 กุมภำพันธ ์2566

58 เวชภณัฑ์มิใช่ยาและวัสดุ
การแพทย์สนบัสนนุ

           2,147.84         2,147.84 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่เสนอ 
2,147.84 บาท

องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 2,147.84 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2566

59 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน          62,775.50       62,775.50 เฉพาะเจาะจง บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ราคาที่เสนอ 
62,775.50 บาท

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 62,775.50 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2566

60 วัสดุงานบา้นงานครัว            1,040.00         1,040.00 เฉพาะเจาะจง นายรัตนกร อุปจักร 
ราคาที่เสนอ 
1,040.00 บาท

นายรัตนกร อุปจักร 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 1,040.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2566

61 จ้างเหมาบริการถ่าย
เอกสาร/แบบฟอร์มต่างๆ

           5,500.00         5,500.00 เฉพาะเจาะจง พร้ินท์ทูโกล ราคาที่
เสนอ 5,500.00 บาท

พร้ินท์ทูโกล ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้าง 
5,500.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2566

62 ยาในฯองค์กรเภสัช               448.00            448.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่เสนอ 448.00
 บาท

องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 448.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2566

63 วัสดุบริโภค            1,620.00         1,620.00 เฉพาะเจาะจง นายรัตนกร อุปจักร 
ราคาที่เสนอ 
1,620.00 บาท

นายรัตนกร อุปจักร 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 1,620.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2566

64 ค่าไฟฟ้า          84,811.51       84,811.51 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าปวั ราคาที่
เสนอ 84,811.51 
บาท

การไฟฟ้าปวั ราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
84,811.51 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2566



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง

 (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับบกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนกุมภำพันธ ์พ.ศ. 2566
งำนพัสด ุโรงพยำบำลบอ่เกลือ จังหวัดน่ำน

วันที ่28 กุมภำพันธ ์2566

65 วัสดุบริโภค            1,520.00         1,520.00 เฉพาะเจาะจง นายรัตนกร อุปจักร 
ราคาที่เสนอ 
1,520.00 บาท

นายรัตนกร อุปจักร 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 1,520.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2566

66 จ้างเหมาบริการถ่าย
เอกสาร/แบบฟอร์มต่างๆ

           2,500.00         2,500.00 เฉพาะเจาะจง พร้ินท์ทูโกล ราคาที่
เสนอ 2,500.00 บาท

พร้ินท์ทูโกล ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้าง 
2,500.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2566

67 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            1,280.00         1,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีแมน ฟาร์
มาซูติคอล จ ากัด ราคา
ที่เสนอ 1,280.00 
บาท

บริษัท ท.ีแมน ฟาร์
มาซูติคอล จ ากัด ราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
1,280.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2566

68 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            2,800.00         2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีแมน ฟาร์
มาซูติคอล จ ากัด ราคา
ที่เสนอ 2,800.00 
บาท

บริษัท ท.ีแมน ฟาร์
มาซูติคอล จ ากัด ราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
2,800.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2566

69 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            4,500.00         4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาแลนด์ 
(1982) จ ากัด ราคาที่
เสนอ 4,500.00 บาท

บริษัท ฟาร์มาแลนด์ 
(1982) จ ากัด ราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
4,500.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2566



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง

 (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับบกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนกุมภำพันธ ์พ.ศ. 2566
งำนพัสด ุโรงพยำบำลบอ่เกลือ จังหวัดน่ำน

วันที ่28 กุมภำพันธ ์2566

70 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            2,354.00         2,354.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคอ
เลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 
2,354.00 บาท

บริษัท ดีทแฮล์ม เคอ
เลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 2,354.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2566

71 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ          10,650.00       10,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นวิฟาร์มา 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 
10,650.00 บาท

บริษัท นวิฟาร์มา 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 10,650.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2566

72 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            2,460.00         2,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีโอ. เคมีคอลส์
 (1979) จ ากัด ราคาที่
เสนอ 2,460.00 บาท

บริษัท ท.ีโอ. เคมีคอลส์
 (1979) จ ากัด ราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
2,460.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2566

73 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ          12,800.00       12,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีแมน ฟาร์
มาซูติคอล จ ากัด ราคา
ที่เสนอ 12,800.00 
บาท

บริษัท ท.ีแมน ฟาร์
มาซูติคอล จ ากัด ราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
12,800.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2566

74 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ          30,600.00       30,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส 
จ ากัด ราคาที่เสนอ 
30,600.00 บาท

บริษัท ไบโอวาลิส 
จ ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 30,600.00
 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2566



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง

 (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับบกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนกุมภำพันธ ์พ.ศ. 2566
งำนพัสด ุโรงพยำบำลบอ่เกลือ จังหวัดน่ำน

วันที ่28 กุมภำพันธ ์2566

75 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ          12,069.60       12,069.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 
12,069.60 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 12,069.60 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2566

76 ค่าจ้างเหมาบริการซ่อม
บ ารุงยานพาหนะ

           3,570.76         3,570.76 เฉพาะเจาะจง หจก. อีซูซุนา่น 
(1989) ราคาที่เสนอ 
3,570.76 บาท

หจก. อีซูซุนา่น 
(1989) ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 3,570.76
 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 
2566

77 ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว
(ต่ ากว่า 10,000.- บาท)

           4,990.00         4,990.00 เฉพาะเจาะจง ธ ขวัญนคร ราคาที่
เสนอ 4,990.00 บาท

ธ ขวัญนคร ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้าง 
4,990.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2566

78 วัสดุบริโภค          20,015.50       20,015.50 เฉพาะเจาะจง อุทัยวรรณ สุทธหลวง 
ราคาที่เสนอ 
20,015.50 บาท

อุทัยวรรณ สุทธหลวง 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 20,015.50 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2566

79 ค่าจ้างเหมาบริการซ่อม
บ ารุงยานพาหนะ

           4,470.00         4,470.00 เฉพาะเจาะจง ชัยวัฒน ์ออโต้แม็ก 
ราคาที่เสนอ 
4,470.00 บาท

ชัยวัฒน ์ออโต้แม็ก 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 4,470.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2566

80 ค่าจ้างเหมาบริการซ่อม
บ ารุงยานพาหนะ

           4,680.00         4,680.00 เฉพาะเจาะจง ชัยวัฒน ์ออโต้แม็ก 
ราคาที่เสนอ 
4,680.00 บาท

ชัยวัฒน ์ออโต้แม็ก 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 4,680.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2566



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง

 (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับบกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนกุมภำพันธ ์พ.ศ. 2566
งำนพัสด ุโรงพยำบำลบอ่เกลือ จังหวัดน่ำน

วันที ่28 กุมภำพันธ ์2566

81 วัสดุยานพาหนะ          22,000.00       22,000.00 เฉพาะเจาะจง ชัยวัฒน ์ออโต้แม็ก 
ราคาที่เสนอ 
22,000.00 บาท

ชัยวัฒน ์ออโต้แม็ก 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 22,000.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2566

82 วัสดุงานบา้นงานครัว            4,560.00         4,560.00 เฉพาะเจาะจง ธ ขวัญนคร ราคาที่
เสนอ 4,560.00 บาท

ธ ขวัญนคร ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้าง 
4,560.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2566

83 วัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์

           7,620.00         7,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอรา
ทอร่ี จ ากัด ราคาที่
เสนอ 7,620.00 บาท

บริษัท ไอเมด ลาบอรา
ทอร่ี จ ากัด ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้าง 
7,620.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2566

84 วัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์

         14,760.00       14,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ 
จ ากัด ราคาที่เสนอ 
14,760.00 บาท

บริษัท เฟิร์มเมอร์ 
จ ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 14,760.00
 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2566

85 วัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์

         12,875.00       12,875.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กู๊ดส์ ซายน ์
เทคโนโลยี จ ากัด ราคา
ที่เสนอ 12,875.00 
บาท

บริษัท กู๊ดส์ ซายน ์
เทคโนโลยี จ ากัด ราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
12,875.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2566

86 จ้างเหมาบริการบคุคล            9,367.00         9,367.00 เฉพาะเจาะจง ผ่องศรี คงธนวลี ราคาที่
เสนอ 9,367.00 บาท

ผ่องศรี คงธนวลี ราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
9,367.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2566



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง

 (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับบกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนกุมภำพันธ ์พ.ศ. 2566
งำนพัสด ุโรงพยำบำลบอ่เกลือ จังหวัดน่ำน

วันที ่28 กุมภำพันธ ์2566

87 จ้างเหมาบริการบคุคล          27,500.00       27,500.00 เฉพาะเจาะจง นายถนดั เทพอาจ 
ราคาที่เสนอ 
27,500.00 บาท

นายถนดั เทพอาจ 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 27,500.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2566

88 จ้างเหมาบริการบคุคล          12,300.00       12,300.00 เฉพาะเจาะจง นายไชยรัธณ์ สุยะ 
ราคาที่เสนอ 
12,300.00 บาท

นายไชยรัธณ์ สุยะ 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 12,300.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2566

89 จ้างเหมาบริการบคุคล            9,690.00         9,690.00 เฉพาะเจาะจง นายเขียว ใจปงิ ราคาที่
เสนอ 9,690.00 บาท

นายเขียว ใจปงิ ราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
9,690.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2566

90 จ้างเหมาบริการบคุคล            9,300.00         9,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวค า ใจปงิ ราคา
ที่เสนอ 9,300.00 
บาท

นางสาวค า ใจปงิ ราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
9,300.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2566

91 ฟันปลอม            5,405.00         5,405.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซาซีแลม 
จ ากัด ราคาที่เสนอ 
5,405.00 บาท

บริษัท เอ็กซาซีแลม 
จ ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 5,405.00 
บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2566

92 ค่าจ้างเหมาบริการซ่อม
บ ารุงยานพาหนะ

         10,170.00       10,170.00 เฉพาะเจาะจง อารีอีเล็คทริค ราคาที่
เสนอ 10,170.00 
บาท

อารีอีเล็คทริค ราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
10,170.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2566



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง

 (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับบกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

1 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ          13,900.00       13,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล พลัส
 จ ากัด ราคาที่เสนอ 
13,900.00 บาท

บริษัท พีเอ็มแอล พลัส
 จ ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 13,900.00
 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 1 มีนาคม 2566

2 ยาสนบัสนนุ สปสช            6,029.60         6,029.60 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่เสนอ 
6,029.60 บาท

องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 6,029.60 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 1 มีนาคม 2566

3 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            9,980.00         9,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮล
แคร์ จ ากัด(ส านกังาน
ใหญ)่ ราคาที่เสนอ 
9,980.00 บาท

บริษัท ที เอ็น พี เฮล
แคร์ จ ากัด(ส านกังาน
ใหญ)่ ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 9,980.00 
บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 1 มีนาคม 2566

4 ยาสนบัสนนุ สปสช            1,644.00         1,644.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่เสนอ 
1,644.00 บาท

องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 1,644.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 1 มีนาคม 2566

5 เวชภณัฑ์มิใช่ยาและวัสดุ
การแพทย์

              860.00            860.00 เฉพาะเจาะจง นครนา่นออกซิเจน 
ราคาที่เสนอ 860.00
 บาท

นครนา่นออกซิเจน 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 860.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 1 มีนาคม 2566

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2566
งำนพัสด ุโรงพยำบำลบอ่เกลือ จังหวัดน่ำน

วันที ่24 มนีำคม 2566



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง

 (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับบกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2566
งำนพัสด ุโรงพยำบำลบอ่เกลือ จังหวัดน่ำน

วันที ่24 มนีำคม 2566

6 เวชภณัฑ์มิใช่ยาและวัสดุ
การแพทย์

           8,025.00         8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคที ประเทศ
ไทย จ ากัด ราคาที่เสนอ
 8,025.00 บาท

บริษัท ดีเคที ประเทศ
ไทย จ ากัด ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้าง 
8,025.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 1 มีนาคม 2566

7 ยาสนบัสนนุ สปสช               668.75            668.75 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่เสนอ 668.75
 บาท

องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 668.75 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 1 มีนาคม 2566

8 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            8,940.00         8,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล พลัส
 จ ากัด ราคาที่เสนอ 
8,940.00 บาท

บริษัท พีเอ็มแอล พลัส
 จ ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 8,940.00 
บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 1 มีนาคม 2566

9 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ          14,380.00       14,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัช
กรรม จ ากัด(มหาชน) 
ราคาที่เสนอ 
14,380.00 บาท

บริษัท ชุมชนเภสัช
กรรม จ ากัด(มหาชน) 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 14,380.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 2 มีนาคม 2566

10 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ          81,059.99       81,059.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด ราคาที่เสนอ 
81,059.99 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 81,059.99
 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 2 มีนาคม 2566



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง

 (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับบกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2566
งำนพัสด ุโรงพยำบำลบอ่เกลือ จังหวัดน่ำน

วันที ่24 มนีำคม 2566

11 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ          11,912.31       11,912.31 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด ราคาที่
เสนอ 11,912.31 
บาท

บริษัท สยามฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้าง 
11,912.31 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 2 มีนาคม 2566

12 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            4,390.00         4,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา 
จ ากัด ราคาที่เสนอ 
4,390.00 บาท

บริษัท พรอส ฟาร์มา 
จ ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 4,390.00 
บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 2 มีนาคม 2566

13 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            2,000.00         2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา 
จ ากัด ราคาที่เสนอ 
2,000.00 บาท

บริษัท พรอส ฟาร์มา 
จ ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 2,000.00 
บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 2 มีนาคม 2566

14 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            6,300.00         6,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาต้าแลบ
(2517) จ ากัด ราคาที่
เสนอ 6,300.00 บาท

บริษัท พาต้าแลบ
(2517) จ ากัด ราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
6,300.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 3 มีนาคม 2566

15 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            1,050.00         1,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์
มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
จ ากัด ราคาที่เสนอ 
1,050.00 บาท

บริษัท เบอร์ลินฟาร์
มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
จ ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 1,050.00 
บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 3 มีนาคม 2566



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง

 (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับบกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2566
งำนพัสด ุโรงพยำบำลบอ่เกลือ จังหวัดน่ำน

วันที ่24 มนีำคม 2566

16 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ          10,886.00       10,886.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์
มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
จ ากัด ราคาที่เสนอ 
10,886.00 บาท

บริษัท เบอร์ลินฟาร์
มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
จ ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 10,886.00
 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 3 มีนาคม 2566

17 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            5,265.00         5,265.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด
 ราคาที่เสนอ 
5,265.00 บาท

บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด
 ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 5,265.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 3 มีนาคม 2566

18 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            9,630.00         9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคอ
เลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 
9,630.00 บาท

บริษัท ดีทแฮล์ม เคอ
เลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 9,630.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 3 มีนาคม 2566

19 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ          32,956.00       32,956.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคอ
เลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 
32,956.00 บาท

บริษัท ดีทแฮล์ม เคอ
เลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 32,956.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 3 มีนาคม 2566

20 เวชภณัฑ์มิใช่ยาและวัสดุ
การแพทย์

           5,250.00         5,250.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป
 ราคาที่เสนอ 
5,250.00 บาท

หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป
 ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 5,250.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 3 มีนาคม 2566



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง

 (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับบกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2566
งำนพัสด ุโรงพยำบำลบอ่เกลือ จังหวัดน่ำน

วันที ่24 มนีำคม 2566

21 เวชภณัฑ์มิใช่ยาและวัสดุ
การแพทย์

         26,435.00       26,435.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป
 ราคาที่เสนอ 
26,435.00 บาท

หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป
 ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 26,435.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 3 มีนาคม 2566

22 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            7,238.00         7,238.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปีย้น จ ากัด
 ราคาที่เสนอ 
7,238.00 บาท

บริษัท ยูโทเปีย้น จ ากัด
 ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 7,238.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 7 มีนาคม 2566

23 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ          16,250.00       16,250.00 เฉพาะเจาะจง ส านกังาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา กองควบคุมวัตถุ
เสพติด ราคาที่เสนอ 
16,250.00 บาท

ส านกังาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา กองควบคุมวัตถุ
เสพติด ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 
16,250.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 7 มีนาคม 2566

24 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            8,115.00         8,115.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิ
คอล จ ากัด ราคาที่
เสนอ 8,115.00 บาท

บริษัท เอสพีเอส เมดิ
คอล จ ากัด ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้าง 
8,115.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 7 มีนาคม 2566



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง

 (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับบกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2566
งำนพัสด ุโรงพยำบำลบอ่เกลือ จังหวัดน่ำน

วันที ่24 มนีำคม 2566

25 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            7,500.00         7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แก้วมังกรเภสัช 
จ ากัด ราคาที่เสนอ 
7,500.00 บาท

บริษัท แก้วมังกรเภสัช 
จ ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 7,500.00 
บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 7 มีนาคม 2566

26 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            2,580.00         2,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปีย้น จ ากัด
 ราคาที่เสนอ 
2,580.00 บาท

บริษัท ยูโทเปีย้น จ ากัด
 ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 2,580.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 7 มีนาคม 2566

27 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            2,200.00         2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มาย
บาซิน จ ากัด ราคาที่
เสนอ 2,200.00 บาท

บริษัท เกร๊ทเตอร์มาย
บาซิน จ ากัด ราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
2,200.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 8 มีนาคม 2566

28 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            2,300.00         2,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนติเนนเติล-
ฟาร์ม จ ากัด ราคาที่
เสนอ 2,300.00 บาท

บริษัท คอนติเนนเติล-
ฟาร์ม จ ากัด ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้าง 
2,300.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 8 มีนาคม 2566

29 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            1,400.00         1,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภญิโญฟาร์มาซี 
ราคาที่เสนอ 
1,400.00 บาท

หจก.ภญิโญฟาร์มาซี 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 1,400.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 8 มีนาคม 2566



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง

 (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับบกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2566
งำนพัสด ุโรงพยำบำลบอ่เกลือ จังหวัดน่ำน

วันที ่24 มนีำคม 2566

30 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            2,300.00         2,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภญิโญฟาร์มาซี 
ราคาที่เสนอ 
2,300.00 บาท

หจก.ภญิโญฟาร์มาซี 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 2,300.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 8 มีนาคม 2566

31 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            2,300.00         2,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนยีนเมดดิ
คอล (ประเทศไทย) 
จ ากัด ราคาที่เสนอ 
2,300.00 บาท

บริษัท ยูเนยีนเมดดิ
คอล (ประเทศไทย) 
จ ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 2,300.00 
บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 8 มีนาคม 2566

32 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ          18,297.00       18,297.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด ราคาที่เสนอ 
18,297.00 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 18,297.00
 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 9 มีนาคม 2566

33 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            4,800.00         4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีแมน ฟาร์
มาซูติคอล จ ากัด ราคา
ที่เสนอ 4,800.00 
บาท

บริษัท ท.ีแมน ฟาร์
มาซูติคอล จ ากัด ราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
4,800.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 9 มีนาคม 2566

34 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ          10,753.50       10,753.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด ราคาที่เสนอ 
10,753.50 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 10,753.50
 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 9 มีนาคม 2566



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง

 (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับบกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2566
งำนพัสด ุโรงพยำบำลบอ่เกลือ จังหวัดน่ำน

วันที ่24 มนีำคม 2566

35 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            5,136.00         5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ.ีเอ็ล.เอช. เทร็
ดด้ิง จ ากัด ราคาที่เสนอ
 5,136.00 บาท

บริษัท บ.ีเอ็ล.เอช. เทร็
ดด้ิง จ ากัด ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้าง 
5,136.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 9 มีนาคม 2566

36 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            1,926.00         1,926.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด
 ราคาที่เสนอ 
1,926.00 บาท

บริษัท บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด
 ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 1,926.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 9 มีนาคม 2566

37 ค่าธรรมเนยีมก าจัดขยะ
ติดเชื้อ

           2,900.00         2,900.00 เฉพาะเจาะจง ส านกังานเทศบาลนา่น 
ราคาที่เสนอ 
2,900.00 บาท

ส านกังานเทศบาลนา่น 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 2,900.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 10 มีนาคม 
2566

38 เวชภณัฑ์มิใช่ยาและวัสดุ
การแพทย์

           2,102.55         2,102.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง
 จ ากัด ราคาที่เสนอ 
2,102.55 บาท

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง
 จ ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 2,102.55 
บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 10 มีนาคม 
2566

39 เวชภณัฑ์มิใช่ยาและวัสดุ
การแพทย์

           1,605.00         1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง
 จ ากัด ราคาที่เสนอ 
1,605.00 บาท

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง
 จ ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 1,605.00 
บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 10 มีนาคม 
2566



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง

 (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับบกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2566
งำนพัสด ุโรงพยำบำลบอ่เกลือ จังหวัดน่ำน

วันที ่24 มนีำคม 2566

40 เวชภณัฑ์มิใช่ยาและวัสดุ
การแพทย์

         21,438.15       21,438.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง
 จ ากัด ราคาที่เสนอ 
21,438.15 บาท

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง
 จ ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 21,438.15
 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 10 มีนาคม 
2566

41 ค่าจ้างเหมาบริการซ่อม
บ ารุงยานพาหนะ

           5,220.00         5,220.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนว่ยกู้ชีพ-กู้ภยั
นา่น ราคาที่เสนอ 
5,220.00 บาท

ศูนย์หนว่ยกู้ชีพ-กู้ภยั
นา่น ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 5,220.00 
บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 10 มีนาคม 
2566

42 เวชภณัฑ์มิใช่ยาและวัสดุ
การแพทย์

         21,000.00       21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที ที เบสท์ เมดิ
คัล จ ากัด ราคาที่เสนอ
 21,000.00 บาท

บริษัท ที ที เบสท์ เมดิ
คัล จ ากัด ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 
21,000.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 10 มีนาคม 
2566

43 เวชภณัฑ์มิใช่ยาและวัสดุ
การแพทย์

         17,600.00       17,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป
 ราคาที่เสนอ 
17,600.00 บาท

หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป
 ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 17,600.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 10 มีนาคม 
2566

44 ค่าจ้างเหมาบริการซ่อม
บ ารุงยานพาหนะ

         20,300.00       20,300.00 เฉพาะเจาะจง ชัยวัฒน ์ออโต้แม็ก 
ราคาที่เสนอ 
20,300.00 บาท

ชัยวัฒน ์ออโต้แม็ก 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 20,300.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 10 มีนาคม 
2566



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง

 (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับบกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2566
งำนพัสด ุโรงพยำบำลบอ่เกลือ จังหวัดน่ำน

วันที ่24 มนีำคม 2566

45 ค่าไฟฟ้า          85,924.09       85,924.09 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าปวั ราคาที่
เสนอ 85,924.09 
บาท

การไฟฟ้าปวั ราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
85,924.09 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 10 มีนาคม 
2566

46 วัสดุงานบา้นงานครัว            3,900.00         3,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มณีวัฒนเ์ทรดด้ิง
 จ ากัด ราคาที่เสนอ 
3,900.00 บาท

บริษัท มณีวัฒนเ์ทรดด้ิง
 จ ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 3,900.00 
บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 10 มีนาคม 
2566

47 วัสดุงานบา้นงานครัว          49,500.00       49,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มณีวัฒนเ์ทรดด้ิง
 จ ากัด ราคาที่เสนอ 
49,500.00 บาท

บริษัท มณีวัฒนเ์ทรดด้ิง
 จ ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 49,500.00
 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 10 มีนาคม 
2566

48 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน          52,716.90       52,716.90 เฉพาะเจาะจง บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ราคาที่เสนอ 
52,716.90 บาท

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 52,716.90 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 10 มีนาคม 
2566

49 ค่าจ้างเหมาบริการ            5,000.00         5,000.00 เฉพาะเจาะจง หมีกราฟฟิคดีไซด์ 
ราคาที่เสนอ 
5,000.00 บาท

หมีกราฟฟิคดีไซด์ 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 5,000.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 10 มีนาคม 
2566

50 วัสดุงานบา้นงานครัว          19,600.00       19,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนา่นเคมีภณัฑ์ 
ราคาที่เสนอ 
19,600.00 บาท

ร้านนา่นเคมีภณัฑ์ 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 19,600.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 10 มีนาคม 
2566



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง

 (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับบกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2566
งำนพัสด ุโรงพยำบำลบอ่เกลือ จังหวัดน่ำน

วันที ่24 มนีำคม 2566

51 เวชภณัฑ์มิใช่ยาและวัสดุ
การแพทย์

           7,864.50         7,864.50 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่เสนอ 
7,864.50 บาท

องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 7,864.50 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 13 มีนาคม 
2566

52 ยาในฯองค์กรเภสัช            2,900.00         2,900.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่เสนอ 
2,900.00 บาท

องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 2,900.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 14 มีนาคม 
2566

53 ยาสนบัสนนุ สปสช          11,160.00       11,160.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่เสนอ 
11,160.00 บาท

องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 11,160.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 14 มีนาคม 
2566

54 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ                 40.00              40.00 เฉพาะเจาะจง รพ.นา่น ราคาที่เสนอ 
40.00 บาท

รพ.นา่น ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 40.00 
บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 14 มีนาคม 
2566

55 ยาสนบัสนนุ สปสช          16,120.80       16,120.80 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่เสนอ 
16,120.80 บาท

องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 16,120.80 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 14 มีนาคม 
2566

56 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            5,500.00         5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีโอ. เคมีคอลส์
 (1979) จ ากัด ราคาที่
เสนอ 5,500.00 บาท

บริษัท ท.ีโอ. เคมีคอลส์
 (1979) จ ากัด ราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
5,500.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 15 มีนาคม 
2566



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง

 (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับบกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2566
งำนพัสด ุโรงพยำบำลบอ่เกลือ จังหวัดน่ำน

วันที ่24 มนีำคม 2566

57 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            3,600.00         3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีแมน ฟาร์
มาซูติคอล จ ากัด ราคา
ที่เสนอ 3,600.00 
บาท

บริษัท ท.ีแมน ฟาร์
มาซูติคอล จ ากัด ราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
3,600.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 15 มีนาคม 
2566

58 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            4,940.00         4,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีแมน ฟาร์
มาซูติคอล จ ากัด ราคา
ที่เสนอ 4,940.00 
บาท

บริษัท ท.ีแมน ฟาร์
มาซูติคอล จ ากัด ราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
4,940.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 15 มีนาคม 
2566

59 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            3,300.00         3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีแมน ฟาร์
มาซูติคอล จ ากัด ราคา
ที่เสนอ 3,300.00 
บาท

บริษัท ท.ีแมน ฟาร์
มาซูติคอล จ ากัด ราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
3,300.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 15 มีนาคม 
2566

60 ยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติ            3,500.00         3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีโอ. เคมีคอลส์
 (1979) จ ากัด ราคาที่
เสนอ 3,500.00 บาท

บริษัท ท.ีโอ. เคมีคอลส์
 (1979) จ ากัด ราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
3,500.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 15 มีนาคม 
2566

61 ยาในฯองค์กรเภสัช            3,745.00         3,745.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่เสนอ 
3,745.00 บาท

องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 3,745.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 16 มีนาคม 
2566



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง

 (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับบกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2566
งำนพัสด ุโรงพยำบำลบอ่เกลือ จังหวัดน่ำน

วันที ่24 มนีำคม 2566

62 ยาในฯองค์กรเภสัช            4,280.00         4,280.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่เสนอ 
4,280.00 บาท

องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 4,280.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 16 มีนาคม 
2566

63 ยาในฯองค์กรเภสัช            5,000.00         5,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่เสนอ 
5,000.00 บาท

องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 5,000.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 16 มีนาคม 
2566

64 ยาในฯองค์กรเภสัช            6,500.00         6,500.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่เสนอ 
6,500.00 บาท

องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 6,500.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 16 มีนาคม 
2566

65 ยาในฯองค์กรเภสัช            2,461.00         2,461.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่เสนอ 
2,461.00 บาท

องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 2,461.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 16 มีนาคม 
2566

66 ยาในฯองค์กรเภสัช            5,300.00         5,300.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่เสนอ 
5,300.00 บาท

องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 5,300.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 16 มีนาคม 
2566

67 ยาในฯองค์กรเภสัช          17,511.40       17,511.40 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่เสนอ 
17,511.40 บาท

องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 17,511.40 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 16 มีนาคม 
2566

68 เวชภณัฑ์มิใช่ยาและวัสดุ
การแพทย์

           6,500.00         6,500.00 เฉพาะเจาะจง นครนา่นออกซิเจน 
ราคาที่เสนอ 
6,500.00 บาท

นครนา่นออกซิเจน 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 6,500.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 17 มีนาคม 
2566



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง

 (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับบกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2566
งำนพัสด ุโรงพยำบำลบอ่เกลือ จังหวัดน่ำน

วันที ่24 มนีำคม 2566

69 เวชภณัฑ์มิใช่ยาและวัสดุ
การแพทย์

           6,450.00         6,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอม เบส พลัส 
จ ากัด ราคาที่เสนอ 
6,450.00 บาท

บริษัท แอม เบส พลัส 
จ ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 6,450.00 
บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 17 มีนาคม 
2566

70 วัสดุโรงงาน          18,500.00       18,500.00 เฉพาะเจาะจง บญุล้อมเจริญสิน ราคา
ที่เสนอ 18,500.00 
บาท

บญุล้อมเจริญสิน ราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
18,500.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 21 มีนาคม 
2566

71 ค่าจ้างซ่อมครุภณัฑ์
โรงงาน

           5,020.00         5,020.00 เฉพาะเจาะจง บญุล้อมเจริญสิน ราคา
ที่เสนอ 5,020.00 
บาท

บญุล้อมเจริญสิน ราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
5,020.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 23 มีนาคม 
2566

72 วัสดุงานบา้นงานครัว          20,351.40       20,351.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ แอนด์ พี วอ
เตอร์เซอร์วิส ราคาที่
เสนอ 20,351.40 
บาท

บริษัท เอ แอนด์ พี วอ
เตอร์เซอร์วิส ราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
20,351.40 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 23 มีนาคม 
2566

73 ฟันปลอม            3,720.00         3,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซาซีแลม 
จ ากัด ราคาที่เสนอ 
3,720.00 บาท

บริษัท เอ็กซาซีแลม 
จ ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 3,720.00 
บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 23 มีนาคม 
2566



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง

 (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วธิีซ้ือหรือจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับบกำรคัดเลอืก
และรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2566
งำนพัสด ุโรงพยำบำลบอ่เกลือ จังหวัดน่ำน

วันที ่24 มนีำคม 2566

74 วัสดุก่อสร้าง/ประปา          14,400.00       14,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีเอส. สเป
เชียลลิส จ ากัด ราคาที่
เสนอ 14,400.00 
บาท

บริษัท พ.ีเอส. สเป
เชียลลิส จ ากัด ราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
14,400.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 23 มีนาคม 
2566

75 ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(ต่ ากว่า 10,000.- บาท)

           9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีเอส. สเป
เชียลลิส จ ากัด ราคาที่
เสนอ 9,000.00 บาท

บริษัท พ.ีเอส. สเป
เชียลลิส จ ากัด ราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
9,000.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 23 มีนาคม 
2566

76 ค่าจ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์
การแพทย์

         38,000.00       38,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินทิเกรทเต็ด 
เมดิคอล เซอร์วิส จ ากัด
 ราคาที่เสนอ 
38,000.00 บาท

บริษัท อินทิเกรทเต็ด 
เมดิคอล เซอร์วิส จ ากัด
 ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 38,000.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 23 มีนาคม 
2566

77 วัสดุบริโภค          16,281.50       16,281.50 เฉพาะเจาะจง อุทัยวรรณ สุทธหลวง 
ราคาที่เสนอ 
16,281.50 บาท

อุทัยวรรณ สุทธหลวง 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
 16,281.50 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 23 มีนาคม 
2566

78 ค่าจ้างซ่อมครุภณัฑ์
โรงงาน

           2,900.00         2,900.00 เฉพาะเจาะจง บญุล้อมเจริญสิน ราคา
ที่เสนอ 2,900.00 
บาท

บญุล้อมเจริญสิน ราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
2,900.00 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน เปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง  
วันที่ 23 มีนาคม 
2566


