
วงเงนิที่จัดซ้ือ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป เปน็ไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน

1 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน ๑ รายการ 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 42,000.00 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เกณฑ์ราคา PH133/2565 04/01/2565 

2 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน ๑ รายการ 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด 28,000.00 บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด เกณฑ์ราคา PH134/2565 04/01/2565 

3 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน ๑ รายการ 2,320.00 2,320.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี 2,320.00 หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี เกณฑ์ราคา PH135/2565 04/01/2565 

4 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน ๑ รายการ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ จ ากดั 1,200.00 บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PH136/2565 04/01/2565 

5 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน ๑ รายการ 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 96,300.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคา PH137/2565 04/01/2565 

6 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน ๑ รายการ 5,696.00 5,696.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากดั 5,696.00 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากดั เกณฑ์ราคา PH138/2565 04/01/2565 

7 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน ๑ รายการ 7,650.00 7,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีฮาแล็บ จ ากัด 7,650.00 บริษัท ฟีฮาแล็บ จ ากัด เกณฑ์ราคา PH139/2565 04/01/2565 

8 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน ๑ รายการ 26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีฟาม จ ากัด 26,750.00 บริษัท ซีฟาม จ ากัด เกณฑ์ราคา PH140/2565 04/01/2565 

9 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน ๑ รายการ 5,904.00 5,904.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แสงไทยเมดิคอล จ ากดั 5,904.00 บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา PH141/2565 04/01/2565 

10 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน ๑ รายการ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด 10,000.00 บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากดั เกณฑ์ราคา PH142/2565 04/01/2565 

11 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน ๑ รายการ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ ากดั 8,000.00 บริษทั ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PH143/2565 04/01/2565 

12 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน ๑ รายการ 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ ากดั 2,200.00 บริษทั ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PH144/2565 04/01/2565 

13 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม จ านวน ๑ รายการ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปิยะมาร์เก็ตต้ิง 48,000.00 หจก.ปิยะมาร์เก็ตต้ิง เกณฑ์ราคา PH145/2565 05/01/2565 

14 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน ๑ รายการ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาซา แลบ จ ากดั 3,200.00 บริษัท มาซา แลบ จ ากัด เกณฑ์ราคา PH146/2565 05/01/2565 

15 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน ๑ รายการ 3,540.00 3,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โพส เฮลท ์แคร์ จ ากัด 3,540.00 บริษทั โพส เฮลท ์แคร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PH147/2565 05/01/2565 

16 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน ๑ รายการ 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 13,000.00 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากดั เกณฑ์ราคา PH148/2565 05/01/2565 

17 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน ๑ รายการ 52,965.00 52,965.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 52,965.00 บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั เกณฑ์ราคา PH149/2565 05/01/2565 

18 จ้างเหมาบริการตรวจวเิคราะห์ห้องปฏบิัติการ 55,547.75 55,547.75 เฉพาะเจาะจง บริษทั ศูนย์แลบธนบรีุ จ ากดั 55,547.75 บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จ ากัด เกณฑ์ราคา PH150/2565 05/01/2565 

19 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 12,900.00 12,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากดั 12,900.00 บริษัท ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากดั เกณฑ์ราคา PN055/2565 05/01/2565 

20 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด 11,000.00 บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด เกณฑ์ราคา PN056/2565 05/01/2565 

21 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอม็มีเน้นซ์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 2,500.00 บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เกณฑ์ราคา PN057/2565 05/01/2565 

22 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 11,128.00 11,128.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 11,128.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PN058/2565 05/01/2565 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอวิธซ้ืีอหรือจ้างราคากลาง (บาท)

รายงานผลการปฏิบัตงิานตามแผนปฏิบัตกิารจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบปะมาณ 2565 รอบเดอืน มกราคม - มนีาคม 2565
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

วันที ่1 มกราคม - 31 มนีาคม 2565

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
แผนปฏบิตักิาร

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง



วงเงนิที่จัดซ้ือ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป เปน็ไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน

เลขที่และวันที่ของสัญญา
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอวิธซ้ืีอหรือจ้างราคากลาง (บาท)

รายงานผลการปฏิบัตงิานตามแผนปฏิบัตกิารจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบปะมาณ 2565 รอบเดอืน มกราคม - มนีาคม 2565
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

วันที ่1 มกราคม - 31 มนีาคม 2565

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
แผนปฏบิตักิาร

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

23 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากัด 3,200.00 บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล จ ากดั เกณฑ์ราคา PN059/2565 05/01/2565 

24 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน ๑ รายการ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 7,500.00 บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด เกณฑ์ราคา PH151/2565 06/01/2565 

25 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน ๑ รายการ 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจนีีเทค จ ากดั 5,400.00 บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด เกณฑ์ราคา PH152/2565 06/01/2565 

26 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน ๑ รายการ 10,111.50 10,111.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 10,111.50 บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั เกณฑ์ราคา PH153/2565 06/01/2565 

27 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน ๑ รายการ 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนต้า เมดิคแคร์ จ ากัด 2,900.00 บริษทั แอตแลนต้า เมดิคแคร์ จ ากดั เกณฑ์ราคา PH154/2565 06/01/2565 

28 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน ๑ รายการ 10,450.00 10,450.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี จ ากดั 10,450.00 หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี จ ากดั เกณฑ์ราคา PH155/2565 06/01/2565 

29 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน ๑ รายการ 8,850.00 8,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 8,850.00 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด เกณฑ์ราคา PH156/2565 06/01/2565 

30 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 2 รายการ 8,450.00 8,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 8,450.00 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากดั เกณฑ์ราคา PH157/2565 06/01/2565 

31 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 2 รายการ 7,550.00 7,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั 7,550.00 บริษัท ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั เกณฑ์ราคา PH158/2565 06/01/2565 

32 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 6,343.00 6,343.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาร์ฟี ่(ประเทศไทย) จ ากัด 6,343.00 บริษัท ดาร์ฟี ่(ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PD023/2565 06/01/2565 

33 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 11,250.00 11,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากดั 11,250.00 บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด เกณฑ์ราคา PN061/2565 06/01/2565 

34 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากดั 4,900.00 บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด เกณฑ์ราคา PN062/2565 06/01/2565 

35 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 7,240.00 7,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 7,240.00 บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด เกณฑ์ราคา PN063/2565 06/01/2565 

36 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ บอด้ี บาลานซ์ เมดดิเทค จ ากดั 11,000.00 บริษัท ไอ บอด้ี บาลานซ์ เมดดิเทค จ ากดั เกณฑ์ราคา PN064/2565 06/01/2565 

37 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บ.ี ลาบอราตอร่ี จ ากดั 3,400.00 บริษัท เอ.เอ็น.บ.ี ลาบอราตอร่ี จ ากัด เกณฑ์ราคา PH160/2565 07/01/2565 

38 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 765.05 765.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 765.05 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PH161/2565 07/01/2565 

39 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,399.56 1,399.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 1,399.56 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PH162/2565 07/01/2565 

40 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 363.80 363.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 363.80 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PH163/2565 07/01/2565 

41 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,370.50 3,370.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 3,370.50 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั เกณฑ์ราคา PH164/2565 07/01/2565 

42 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 3 รายการ 56,677.90 56,677.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท อนิแพคฟาร์มา จ ากดั 56,677.90 บริษัท อนิแพคฟาร์มา จ ากดั เกณฑ์ราคา PH165/2565 07/01/2565 

43 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 33,200.00 33,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากดั 33,200.00 บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด เกณฑ์ราคา PH166/2565 07/01/2565 

44 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีโอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากดั 7,800.00 บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด เกณฑ์ราคา PH167/2565 07/01/2565 



วงเงนิที่จัดซ้ือ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป เปน็ไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน

เลขที่และวันที่ของสัญญา
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอวิธซ้ืีอหรือจ้างราคากลาง (บาท)

รายงานผลการปฏิบัตงิานตามแผนปฏิบัตกิารจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบปะมาณ 2565 รอบเดอืน มกราคม - มนีาคม 2565
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

วันที ่1 มกราคม - 31 มนีาคม 2565

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
แผนปฏบิตักิาร

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

45 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ ากดั 24,000.00 บริษทั ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PH168/2565 07/01/2565 

46 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั 450.00 บริษัท ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั เกณฑ์ราคา PH170/2565 07/01/2565 

47 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 49,200.00 49,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ๊ดวานซ์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 49,200.00 บริษทั แอด๊วานซ์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PD024/2565 07/01/2565 

48 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 6,071.52 6,071.52 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 6,071.52 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคา PD025/2565 07/01/2565 

49 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 11,790.00 11,790.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด 11,790.00 บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากดั เกณฑ์ราคา PD026/2565 07/01/2565 

50 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 1,780.00 1,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นูโวเด้นท์ จ ากัด 1,780.00 บริษัท นูโวเด้นท์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PD027/2565 07/01/2565 

51 จ้างเหมาบริการท าฟนัปลอม 15,395.00 15,395.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สายน้ าทิพยเ์ด็นตอลแลบอราตอร่ี จ ากดั 15,395.00 บริษัท สายน้ าทพิย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี จ ากัด เกณฑ์ราคา PD028/2565 07/01/2565 

52 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากัด 2,600.00 บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล จ ากดั เกณฑ์ราคา PN065/2565 07/01/2565 

53 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 20,330.00 20,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟอร์จูน เมดิคัล ซัพพลาย จ ากัด 20,330.00 บริษัท ฟอร์จูน เมดิคัล ซัพพลาย จ ากัด เกณฑ์ราคา PN066/2565 07/01/2565 

54 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 22,942.00 22,942.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส เอ็ม ซี เอส จ ากัด 22,942.00 บริษทั เอส เอ็ม ซี เอส จ ากัด เกณฑ์ราคา PN067/2565 07/01/2565 

55 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,950.00 6,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุ๊ป จ ากัด 6,950.00 บริษัท เอ็ม เอส จ ีเทคเมด กรุ๊ป จ ากัด เกณฑ์ราคา PN068/2565 07/01/2565 

56 ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ (มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์) 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จ ากดั 7,000.00 บริษัท กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PN069/2565 07/01/2565 

57 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,560.00 3,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุ๊ป จ ากัด 3,560.00 บริษัท เอ็ม เอส จ ีเทคเมด กรุ๊ป จ ากัด เกณฑ์ราคา PN070/2565 07/01/2565 

58 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,930.00 2,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 2,930.00 บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด เกณฑ์ราคา PN071/2565 07/01/2565 

59 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเอ็นวี จ ากัด 6,400.00 บริษัท วีเอ็นวี จ ากัด เกณฑ์ราคา PN072/2565 07/01/2565 

60 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ 7,640.00 7,640.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 7,640.00 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เกณฑ์ราคา PH247/2565 01/02/2565 

61 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ 10,040.00 10,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชูมติร 1967 จ ากดั 10,040.00 บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากดั เกณฑ์ราคา PH248/2565 01/02/2565 

62 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาซา แลบ จ ากดั 3,000.00 บริษัท มาซา แลบ จ ากัด เกณฑ์ราคา PH249/2565 01/02/2565 

63 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด 8,000.00 บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา PH250/2565 01/02/2565 

64 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง เด็นทอลไลน์ 39,000.00 เด็นทอลไลน์ เกณฑ์ราคา PD030/2565 01/02/2565 

65 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 3,590.00 3,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 3,590.00 บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เกณฑ์ราคา PD031/2565 01/02/2565 

66 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 13,885.00 13,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด 13,885.00 บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากดั เกณฑ์ราคา PD032/2565 01/02/2565 



วงเงนิที่จัดซ้ือ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป เปน็ไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน

เลขที่และวันที่ของสัญญา
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอวิธซ้ืีอหรือจ้างราคากลาง (บาท)

รายงานผลการปฏิบัตงิานตามแผนปฏิบัตกิารจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบปะมาณ 2565 รอบเดอืน มกราคม - มนีาคม 2565
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

วันที ่1 มกราคม - 31 มนีาคม 2565

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
แผนปฏบิตักิาร

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

67 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 6,420.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PD033/2565 01/02/2565 

68 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,440.00 3,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากดั 3,440.00 บริษัท ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากดั เกณฑ์ราคา PN075/2565 01/02/2565 

69 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 33,548.60 33,548.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส เอ็ม ซี เอส จ ากัด 33,548.60 บริษทั เอส เอ็ม ซี เอส จ ากัด เกณฑ์ราคา PN076/2565 01/02/2565 

70 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอม็มีเน้นซ์ อนิเตอร์เนชั่ลแนล จ ากดั 3,500.00 บริษทั เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่ลแนล จ ากัด เกณฑ์ราคา PN077/2565 01/02/2565 

71 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,010.00 6,010.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 6,010.00 บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด เกณฑ์ราคา PN078/2565 01/02/2565 

72 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 25,400.00 25,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด 25,400.00 บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด เกณฑ์ราคา PN079/2565 01/02/2565 

73 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ 640.00 640.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 640.00 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด เกณฑ์ราคา PH251/2565 02/02/2565 

74 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 2,800.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั เกณฑ์ราคา PH252/2565 02/02/2565 

75 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จ ากัด 9,000.00 บริษัท ยูเมด้า จ ากัด เกณฑ์ราคา PH253/2565 02/02/2565 

76 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั นวิไลฟ ์ฟาร์มา จ ากดั 3,200.00 บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จ ากดั เกณฑ์ราคา PH254/2565 02/02/2565 

77 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ 31,500.00 31,500.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัช 31,500.00 องค์การเภสัช เกณฑ์ราคา PH255/2565 02/02/2565 

78 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 2,000.00 บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด เกณฑ์ราคา PN080/2565 02/02/2565 

79 ซ้ือวัสดุประจ าเตียง 17,700.00 17,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุ๊ป จ ากัด 17,700.00 บริษัท เอ็ม เอส จ ีเทคเมด กรุ๊ป จ ากัด เกณฑ์ราคา PN081/2565 02/02/2565 

80 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,666.10 6,666.10 เฉพาะเจาะจง บรัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 6,666.10 บรัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั เกณฑ์ราคา PN082/2565 02/02/2565 

81 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 12,900.00 12,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากดั 12,900.00 บริษัท ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากดั เกณฑ์ราคา PN083/2565 02/02/2565 

82 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญสุวิดา เทรดด้ิง 3,300.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญสุวิดา เทรดด้ิง เกณฑ์ราคา PN085/2565 02/02/2565 

83 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,920.00 3,920.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีคูณ ชุมพรค้าส่ง 3,920.00 หจก.ทวีคูณ ชุมพรค้าส่ง เกณฑ์ราคา PN087/2565 03/02/2565 

84 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากัด 4,600.00 บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล จ ากดั เกณฑ์ราคา PN088/2565 03/02/2565 

85 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 1,300.00 บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด เกณฑ์ราคา PN089/2565 03/02/2565 

86 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 8,520.00 8,520.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมบางสะพาน 8,520.00 สหกรณ์โคนมบางสะพาน เกณฑ์ราคา PN090/2565 03/02/2565 

87 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 17,600.00 17,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส เอ็ม ซี เอส จ ากัด 17,600.00 บริษทั เอส เอ็ม ซี เอส จ ากัด เกณฑ์ราคา PN091/2565 03/02/2565 

88 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากัด 2,250.00 บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล จ ากดั เกณฑ์ราคา PN092/2565 03/02/2565 



วงเงนิที่จัดซ้ือ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป เปน็ไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน

เลขที่และวันที่ของสัญญา
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอวิธซ้ืีอหรือจ้างราคากลาง (บาท)

รายงานผลการปฏิบัตงิานตามแผนปฏิบัตกิารจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบปะมาณ 2565 รอบเดอืน มกราคม - มนีาคม 2565
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วันที ่1 มกราคม - 31 มนีาคม 2565

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
แผนปฏบิตักิาร

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

89 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 4,000.00 บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด เกณฑ์ราคา PN093/2565 04/02/2565 

90 ซ้ือวัสดุการแพทย ์จ านวน 13 รายการ 17,745.00 17,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 17,745.00 บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด เกณฑ์ราคา PN094/2565 04/02/2565 

91 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 19,260.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PN095/2565 04/02/2565 

92 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 26,857.00 26,857.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 26,857.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PN096/2565 04/02/2565 

93 ซ้ือวัสดุการแพทยท์ั่วไป 9,150.00 9,150.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 9,150.00 หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต เกณฑ์ราคา PT034/2565 04/02/2565 

94 ซ้ือครุภัณฑ์ทันตกรรม 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง เด็นทอลไลน์ 30,000.00 เด็นทอลไลน์ เกณฑ์ราคา PD035/2565 04/02/2565 

95 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ 168,370.94 168,370.94 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 168,370.94 องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา PH256/2565 07/02/2565 

96 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 46,800.00 46,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรอสเปอร์ เมดิคัล 46,800.00 ร้านพรอสเปอร์ เมดิคัล เกณฑ์ราคา PN097/2565 07/02/2565 

97 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเอ็นอี จ ากัด 9,000.00 บริษัท วีเอ็นอี จ ากัด เกณฑ์ราคา PN098/2565 07/02/2565 

98 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 20,750.00 20,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์รักษ์ จ ากัด 20,750.00 บริษัท ทรัพย์รักษ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PN099/2565 07/02/2565 

99 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 8 รายการ 13,550.00 13,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 13,550.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PL257/2565 14/02/2565 

100 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 94,500.00 94,500.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 94,500.00 องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา PL258/2565 23/02/2565 

101 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ปิยะมาร์เกต็ต้ิง 23,000.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ปยิะมาร์เก็ตต้ิง เกณฑ์ราคา PH259/2565 23/02/2565 

102 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากดั 6,400.00 บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด เกณฑ์ราคา PH260/2565 23/02/2565 

103 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ 7,266.00 7,266.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ภญิโญฟาร์มามาซี 7,266.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ภญิโญฟาร์มามาซี เกณฑ์ราคา PH261/2565 23/02/2565 

104 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จ ากดั 2,250.00 บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด เกณฑ์ราคา PH263/2565 23/02/2565 

105 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ 486.00 486.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 486.00 บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา PH264/2565 23/02/2565 

106 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ 4,860.00 4,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 4,860.00 บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา PH265/2565 23/02/2565 

107 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 10,800.00 บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั เกณฑ์ราคา PH266/2565 24/02/2565 

108 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ 15,350.00 15,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี กรุงเทพ จ ากัด 15,350.00 บริษทั ว.ีแอนด์.วี กรุงเทพ จ ากดั เกณฑ์ราคา PH267/2565 24/02/2565 

109 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ 2,610.00 2,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แสงไทยเมดิคอล จ ากดั 2,610.00 บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา PH268/2565 24/02/2565 

110 ซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ 33,600.00 33,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด 33,600.00 บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด เกณฑ์ราคา PH269/2565 24/02/2565 
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หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

111 จา้งเหมาบริการตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิติัการ 42,512.75 42,512.75 เฉพาะเจาะจง บริษทั ศูนย์แลบธนบรีุ จ ากดั 42,512.75 บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จ ากัด เกณฑ์ราคา PL270/2565 01/03/2565 

112 จา้งเหมาบริการตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิติัการ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ศูนย์แลบธนบรีุ จ ากดั 300.00 บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จ ากัด เกณฑ์ราคา PL270/2565 01/03/2565 

113 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 42,500.00 42,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริชเอน็ด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป จ ากดั 42,500.00 บริษัท ริชเอน็ด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป จ ากดั เกณฑ์ราคา PL271/2565 01/03/2565 

114 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 14,980.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคา PL272/2565 01/03/2565 

115 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 3,780.00 3,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ควอลิฟาย เมด โซลูชันส์ จ ากัด 3,780.00 บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูชนัส์ จ ากดั เกณฑ์ราคา PL273/2565 01/03/2565 

116 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั 10,000.00 บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา PL274/2565 01/03/2565 

117 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 22,015.00 22,015.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 22,015.00 บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PL275/2565 01/03/2565 

118 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 53,221.80 53,221.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทศัพร เมดิคอล จ ากัด 53,221.80 บริษทั ทศัพร เมดิคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา PL276/2565 01/03/2565 

119 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 29,700.00 29,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิว.เอส.อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 29,700.00 บริษัท คิว.เอส.อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั เกณฑ์ราคา PL277/2565 01/03/2565 

120 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บลูสกาย ไบโอเทค จ ากัด 75,000.00 บริษัท บลูสกาย ไบโอเทค จ ากดั เกณฑ์ราคา PL278/2565 01/03/2565 

121 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 2 รายการ 16,450.00 16,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.ีแอน.ว.ี กรุงเทพฯ จ ากดั 16,450.00 บริษทั วี.แอน.ว.ี กรุงเทพฯ จ ากัด เกณฑ์ราคา PH279/2565 01/03/2565 

122 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 2 รายการ 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากดั 6,500.00 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากดั เกณฑ์ราคา PH280/2565 01/03/2565 

123 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากดั 12,600.00 บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด เกณฑ์ราคา PH281/2565 01/03/2565 

124 ซ้ือครุภัณฑ์ทันตกรรม 38,500.00 38,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด 38,500.00 บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากดั เกณฑ์ราคา PD037/2565 01/03/2565 

125 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน 9,000.00 หจก.ภาสิน เกณฑ์ราคา PD038/2565 01/03/2565 

126 จ้างเหมาบริการท าฟนัปลอม 19,830.00 19,830.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สายน้ าทิพยเ์ด็นตอลแลบอราตอร่ี จ ากดั 19,830.00 บริษัท สายน้ าทพิย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี จ ากัด เกณฑ์ราคา PD039/2565 01/03/2565 

127 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 3,885.00 3,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด 3,885.00 บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากดั เกณฑ์ราคา PD040/2565 01/03/2565 

128 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 19,394.98 19,394.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาร์ฟี ่(ประเทศไทย) จ ากัด 19,394.98 บริษัท ดาร์ฟี ่(ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PD041/2565 01/03/2565 

129 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 3 รายการ 21,800.00 21,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอน็ พี เฮลทืแคร์ จ ากดั 21,800.00 บริษทั ท ีเอ็น พ ีเฮลทแืคร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PH282/2565 02/03/2565 

130 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 2 รายการ 17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด 17,500.00 บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา PH283/2565 02/03/2565 

131 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากดั 600.00 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากดั เกณฑ์ราคา PH284/2565 02/03/2565 

132 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 4 รายการ 10,173.56 10,173.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 10,173.56 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั เกณฑ์ราคา PH284/2565 02/03/2565 



วงเงนิที่จัดซ้ือ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป เปน็ไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน

เลขที่และวันที่ของสัญญา
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอวิธซ้ืีอหรือจ้างราคากลาง (บาท)

รายงานผลการปฏิบัตงิานตามแผนปฏิบัตกิารจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบปะมาณ 2565 รอบเดอืน มกราคม - มนีาคม 2565
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

วันที ่1 มกราคม - 31 มนีาคม 2565

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
แผนปฏบิตักิาร

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

133 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 4 รายการ 9,450.00 9,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แกว้มงักรเภสัช จ ากดั 9,450.00 บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด เกณฑ์ราคา PH286/2565 02/03/2565 

134 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,160.80 3,160.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั แสงไทยเมดิคอล จ ากดั 3,160.80 บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา PH287/2565 02/03/2565 

135 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 55,000.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั เกณฑ์ราคา PH288/2565 02/03/2565 

136 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 76,870.00 76,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บลูสกาย ไบโอเทค จ ากัด 76,870.00 บริษัท บลูสกาย ไบโอเทค จ ากดั เกณฑ์ราคา PL289/2565 05/03/2565 

137 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 5,650.00 5,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 5,650.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PL290/2565 05/03/2565 

138 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 13,550.00 13,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 13,550.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PL290/2565 05/03/2565 

139 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 4 รายการ 35,070.00 35,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมส เมดิ อนิเตอร์เนชั่ลแนล จ ากดั 35,070.00 บริษัท แมส เมดิ อินเตอร์เนชั่ลแนล จ ากดั เกณฑ์ราคา PN101/2565 08/03/2565 

140 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,320.00 2,320.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี จ ากัด 2,320.00 หจก.แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี จ ากัด เกณฑ์ราคา PH294/2565 16/03/2565 

141 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 2 รายการ 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั 2,700.00 บริษัท ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั เกณฑ์ราคา PH295/2565 16/03/2565 

142 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 4 รายการ 96,995.50 96,995.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 96,995.50 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคา PH296/2565 16/03/2565 

143 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  มาซา แลบ จ ากัด 4,000.00 บริษัท  มาซา แลบ จ ากัด เกณฑ์ราคา PH297/2565 16/03/2565 

144 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 2 รายการ 3,450.00 3,450.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี จ ากัด 3,450.00 หจก.แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี จ ากัด เกณฑ์ราคา PH298/2565 16/03/2565 

145 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จ ากัด 9,000.00 บริษัท ยูเมด้า จ ากัด เกณฑ์ราคา PH299/2565 16/03/2565 

146 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 4,984.50 4,984.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด 4,984.50 บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากดั เกณฑ์ราคา PH300/2565 16/03/2565 

147 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 24,800.00 24,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 24,800.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั เกณฑ์ราคา PH301/2565 16/03/2565 

148 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 7,875.00 7,875.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แกว้มงักรเภสัช จ ากดั 7,875.00 บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด เกณฑ์ราคา PH302/2565 16/03/2565 

149 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 2,568.00 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั เกณฑ์ราคา PH303/2565 16/03/2565 

150 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 7,650.00 7,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีฮาแล็บ จ ากัด 7,650.00 บริษัท ฟีฮาแล็บ จ ากัด เกณฑ์ราคา PH304/2565 16/03/2565 

151 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 24,800.00 24,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากดั 24,800.00 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากดั เกณฑ์ราคา PH306/2565 17/03/2565 

152 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 69,000.00 69,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด 69,000.00 บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั เกณฑ์ราคา PH307/2565 17/03/2565 

153 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 4,275.00 4,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชี่ยน ยูเนีย่น แล็บบอราตอร่ี จ ากัด 4,275.00 บริษัท เอเชี่ยน ยูเนี่ยน แล็บบอราตอร่ี จ ากดั เกณฑ์ราคา PH308/2565 17/03/2565 

154 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 44,137.50 44,137.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 44,137.50 บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั เกณฑ์ราคา PH309/2565 17/03/2565 



วงเงนิที่จัดซ้ือ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป เปน็ไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน

เลขที่และวันที่ของสัญญา
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอวิธซ้ืีอหรือจ้างราคากลาง (บาท)

รายงานผลการปฏิบัตงิานตามแผนปฏิบัตกิารจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบปะมาณ 2565 รอบเดอืน มกราคม - มนีาคม 2565
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

วันที ่1 มกราคม - 31 มนีาคม 2565

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
แผนปฏบิตักิาร

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

155 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย เอฟดี จ ากดั 2,700.00 บริษัท ไทย เอฟดี จ ากัด เกณฑ์ราคา PH310/2565 17/03/2565 

156 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 2 รายการ 9,470.00 9,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชูมติร 1967 จ ากดั 9,470.00 บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากดั เกณฑ์ราคา PH311/2565 17/03/2565 

157 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด 1,800.00 บริษทั ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากดั เกณฑ์ราคา PH312/2565 17/03/2565 

158 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอส ฟาร์มา จ ากดั 7,600.00 บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคา PH313/2565 17/03/2565 

159 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 4 รายการ 49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเอ็นอี จ ากัด 49,000.00 บริษัท วีเอ็นอี จ ากัด เกณฑ์ราคา PN102/2565 24/03/2565 

160 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 32,155.38 32,155.38 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 32,155.38 องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา PH315/2565 25/03/2565 

161 จ้างเหมาบริการตรวจทางหอ้งปฏบิติัการ 32,622.50 32,622.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั ศูนย์แลบธนบรีุ จ ากดั 32,622.50 บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จ ากัด เกณฑ์ราคา PH316/2565 25/03/2565 

162 จ้างเหมาบริการตรวจทางหอ้งปฏบิติัการ 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ศูนย์แลบธนบรีุ จ ากดั 450.00 บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จ ากัด เกณฑ์ราคา PH316/2565 25/03/2565 

163 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง สถานเสาวภา สภากากาดไทย 10,500.00 สถานเสาวภา สภากากาดไทย เกณฑ์ราคา PH317/2565 25/03/2565 

164 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด 28,000.00 บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด เกณฑ์ราคา PH318/2565 25/03/2565 

55 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พลาสติกสโตร์ จ ากัด 7,000.00 บริษัท พลาสติกสโตร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PA1326/2565 01/03/2565 

56 จา้งเหมาบริการท าลูกประคบ 1,980.00 1,980.00 เฉพาะเจาะจง นางอุทัย  หอมหวน 1,980.00 นางอุทัย  หอมหวน เกณฑ์ราคา PA1327/2565 01/03/2565 

57 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 11,299.30 11,299.30 เฉพาะเจาะจง วุฒิชัย 11,299.30 วุฒิชัย เกณฑ์ราคา PA1328/2565 01/03/2565 

58 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 7,900.00 7,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมเจริญ บางสะพาน 7,900.00 หจก.ล้ิมเจริญ บางสะพาน เกณฑ์ราคา PA1331/2565 01/03/2565 

59 ซ้ือวัสดุส านักงาน 30,110.00 30,110.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภัณฑ์บางสะพาน 30,110.00 ร้านศึกษาภัณฑ์บางสะพาน เกณฑ์ราคา PA1332/2565 01/03/2565 

60 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 1,830.00 1,830.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภัณฑ์บางสะพาน 1,830.00 ร้านศึกษาภัณฑ์บางสะพาน เกณฑ์ราคา PA1333/2565 01/03/2565 

61 ซ้ือวัสดุบริโภค 2,040.00 2,040.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัณินทร์  ฟเูฟื่อง 2,040.00 นางสาวพัชณินทร์  ฟูเฟือ่ง เกณฑ์ราคา PA1334/2565 01/03/2565 

62 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 28,890.00 28,890.00 เฉพาะเจาะจง ศิริวัฒน์ 28,890.00 ศิริวัฒน์ เกณฑ์ราคา PA1335/2565 01/03/2565 

63 ซ้ือวัสดุอื่น 16,780.00 16,780.00 เฉพาะเจาะจง ธิติวิศวกรรม 16,780.00 ธิติวิศวกรรม เกณฑ์ราคา PA1337/2565 01/03/2565 

64 จา้งเหมาบริการประกอบอาหาร รพ.สนามวดัห้วยสัก 92,060.00 92,060.00 เฉพาะเจาะจง นางนุชนาถ  ชื่นบาน 92,060.00 นางนุชนาถ  ชื่นบาน เกณฑ์ราคา PA1338/2565 01/03/2565 

65 ซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพผ์ลลัพธ์ 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนานา คอมพิวเตอร์ 400.00 ร้านนานา คอมพิวเตอร์ เกณฑ์ราคา PA1339/2565 01/03/2565 

66 ซ้ือวัสดุอื่นๆ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชณินทร์   ฟูเฟื่อง 1,500.00 นางสาวพชัณินทร์   ฟเูฟื่อง เกณฑ์ราคา PA1340/2565 01/03/2565 



วงเงนิที่จัดซ้ือ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป เปน็ไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน
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ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
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หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

67 จา้งเหมาบริการกัน้ห้องเอ็กเรย์เคล่ือนที่บริเวณโรงจอดรถ 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลิขิต  ทรายแก้ว 13,000.00 นายลิขิต  ทรายแก้ว เกณฑ์ราคา PA1441/2565 01/03/2565 

68 จา้งเหมาบริการประกอบอาหาร CI ช้างแรก 63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพรรณี  กล่อมจิตร 63,000.00 นางสาวสุพรรณี  กล่อมจิตร เกณฑ์ราคา PA1442/2565 01/03/2565 

69 จา้งเหมาบริการประกอบอาหาร รพ.สนามวดัห้วยสัก 67,050.00 67,050.00 เฉพาะเจาะจง นางนุชนาถ  ชื่นบาน 67,050.00 นางนุชนาถ  ชื่นบาน เกณฑ์ราคา PA1444/2565 10/03/2565 

70 จา้งเหมาบริการประกอบอาหาร CI ต าบลบางสะพาน 19,850.00 19,850.00 เฉพาะเจาะจง นางธัญญชล  คงรอด 19,850.00 นางธัญญชล  คงรอด เกณฑ์ราคา PA1445/2565 10/03/2565 

71 จา้งเหมาบริการประกอบอาหาร CI ต าบลไชยราช 79,650.00 79,650.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิฌา  ร่มศรี 79,650.00 นางสาวศศิฌา  ร่มศรี เกณฑ์ราคา PA14462565 10/03/2565 

72 จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร CI ต าบลปากแพรก 30,550.00 30,550.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภา  รัตนนุพงษ์ 30,550.00 นางสาวสุภา  รัตนนุพงษ์ เกณฑ์ราคา PA1447/2565 10/03/2565 

73 ซ้ือวัสดุบริโภค 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาภร  พรมบรรจุ 2,000.00 นางสาวสุภาภร  พรมบรรจุ เกณฑ์ราคา PA1448/2565 11/03/2565 

74 ซ้ือวัสดุบริโภค 13,600.00 13,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร เวหา 13,600.00 นางสาวศศิธร เวหา เกณฑ์ราคา PA1449/2565 11/03/2565 

75 ซ้ือวัสดุบริโภค 8,614.50 8,614.50 เฉพาะเจาะจง นางสาววิลัยวรรณ  เชียงทอง 8,614.50 นางสาววิลัยวรรณ  เชียงทอง เกณฑ์ราคา PA1450/2565 11/03/2565 

76 ซ้ือวัสดุบริโภค 5,154.00 5,154.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณฑา  เทวเดช 5,154.00 นางสาวมณฑา  เทวเดช เกณฑ์ราคา PA1451/2565 11/03/2565 

77 ซ้ือวัสดุบริโภค 820.00 820.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ  สังข์ทอง 820.00 นางสาวกนกวรรณ  สังข์ทอง เกณฑ์ราคา PA1452/2565 11/03/2565 

78 จา้งเหมาบริการประกอบอาหาร CI ต าบลช้างแรก 78,550.00 78,550.00 เฉพาะเจาะจง นางอ านาท  ตุ้มระย้า 78,550.00 นางอ านาท  ตุ้มระย้า เกณฑ์ราคา PA1452.1/2565 11/03/2565 

79 จา้งเหมาบริการประกอบอาหาร CI ต าบลไชยราช 91,080.00 91,080.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิฌา  ร่มศรี 91,080.00 นางสาวศศิฌา  ร่มศรี เกณฑ์ราคา PA1453/2565 11/03/2565 

80 จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร CI ต าบลปากแพรก 35,250.00 35,250.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภา  รัตนนุพงษ์ 35,250.00 นางสาวสุภา  รัตนนุพงษ์ เกณฑ์ราคา PA1453.1/2565 11/03/2565 

81 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ (งานทันตกรรม) 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเด้น จ ากัด 12,500.00 บริษัท สยามเด้น จ ากัด เกณฑ์ราคา PA1454/2565 15/03/2565 

82 ซ้ือวัสดุส านักงาน 26,964.00 26,964.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย)  จกัด 26,964.00 บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย)  จักด เกณฑ์ราคา PA1455/2565 21/03/2565 

83 จ้างเหมาบริการท าแบบฟอร์มปรอท 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภาพอกัษร  จ ากดั 15,000.00 บริษัท ภาพอักษร  จ ากัด เกณฑ์ราคา PA1456/2565 21/03/2565 

84 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 820.00 820.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช่างชู 820.00 ร้านช่างชู เกณฑ์ราคา PA1457/2565 21/03/2565 

85 ซ้ือวัสดุบริโภค 8,050.00 8,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มา-จัสมิน จ ากัด 8,050.00 บริษัท มา-จัสมิน จ ากัด เกณฑ์ราคา PA1458/2565 21/03/2565 

86 จา้งเหมาบริการประกอบอาหาร CI ต าบลบางสะพาน 20,400.00 20,400.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วนิดา  อัญชนะวทิย์ 20,400.00 น.ส.วนิดา  อัญชนะวิทย์ เกณฑ์ราคา PA1458.1/2565 21/03/2565 

87 ซ้ือวัสดุบริโภค 17,059.00 17,059.00 เฉพาะเจาะจง ต้ังอี่ง้วน 17,059.00 ต้ังอี่ง้วน เกณฑ์ราคา PA1459/2565 21/03/2565 

88 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ต้ังอี่ง้วน 2,500.00 ต้ังอี่ง้วน เกณฑ์ราคา PA1460/2565 23/03/2565 
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89 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย ์ 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  โอเร็ก เทรดด้ิง จ ากัด 5,350.00 บริษทั  โอเร็ก เทรดด้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา PA1461/2565 23/03/2565 

90 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วินเนอร์ อิงค์ โปรดักส์ 5,800.00 หจก.วนิเนอร์ อิงค์ โปรดักส์ เกณฑ์ราคา PA1462/2565 25/03/2565 

91 จา้งเหมาบริการตรวจเช็คเตาเผาขยะ 25,787.00 25,787.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอร์ฟอร์แม็ก  เอ็นเตอร์ไพร์ส  จ ากัด 25,787.00 บริษัท เพอร์ฟอร์แม็ก  เอ็นเตอร์ไพร์ส  จ ากดั เกณฑ์ราคา PA1464/2565 25/03/2565 

92 จา้งเหมาบริการซักผ้ามา่นหอ้งคลอด 2,940.00 2,940.00 เฉพาะเจาะจง ธนวรรษ  ผ้าม่าน 2,940.00 ธนวรรษ  ผ้าม่าน เกณฑ์ราคา PA1465/2565 25/03/2565 

93 ซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน (แอร์) 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านณภัทร ออโต้ เซอร์วิส 4,500.00 ร้านณภัทร ออโต้ เซอร์วิส เกณฑ์ราคา PA1466/2565 25/03/2565 

94 ซ่อมครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว ตู้แช่น้ าด่ืม 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านณภัทร ออโต้ เซอร์วิส 3,000.00 ร้านณภัทร ออโต้ เซอร์วิส เกณฑ์ราคา PA1467/2565 25/03/2565 

95 จา้งเหมาบริการประกอบอาหาร รพ.สนามวัดหว้ยสัก 29 ม.ีค.65 - 3 เม.ย.65 79,000.00 79,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนุชนาถ  ชื่นบาน 79,000.00 นางนุชนาถ  ชื่นบาน เกณฑ์ราคา PA1468/2565 25/03/2565 

96 จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร CI ต าบลบางสะพาน 31 มี.ค. -9 เม.ย.65 19,750.00 19,750.00 เฉพาะเจาะจง นางธัญชล  คงรอด 19,750.00 นางธัญชล  คงรอด เกณฑ์ราคา PA1469/2565 28/03/2565 

97 จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร CI ต าบลปากแพรก 1 เม.ย. - 10 เม.ย.65 31,300.00 31,300.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุภา  รัตนนุพงษ์ 31,300.00 น.ส.สุภา  รัตนนุพงษ์ เกณฑ์ราคา PA1470/2565 28/03/2565 

98 จา้งเหมาบริการประกอบอาหาร รพ.สนามวัดห้วยสัก 4-10 เม.ย.65 73,700.00 73,700.00 เฉพาะเจาะจง นางนุชนาถ  ชื่นบาน 73,700.00 นางนุชนาถ  ชื่นบาน เกณฑ์ราคา PA1471/2565 28/03/2565 

99 จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร CI ต าบลไชยราช 1-10 เมษายน 65 76,950.00 76,950.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิฌา  ร่มศรี 76,950.00 นางสาวศศิฌา  ร่มศรี เกณฑ์ราคา PA1472/2565 28/03/2565 

100 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ม-2387 2,725.00 2,725.00 เฉพาะเจาะจง อู่ปัญญาการช่าง 2,725.00 อู่ปัญญาการช่าง เกณฑ์ราคา PA1473/2565 28/03/2565 

101 ซ่อมครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนานาคอมพิวเตอร์ 2,400.00 ร้านนานาคอมพิวเตอร์ เกณฑ์ราคา PA1474/2565 28/03/2565 

102 ซ้ือวัสดุบริโภค 13,600.00 13,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร  เวหา 13,600.00 นางสาวศศิธร  เวหา เกณฑ์ราคา PA1475/2565 28/03/2565 

103 ซ้ือวัสดุบริโภค 2,967.00 2,967.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณฑา  เทวเดช 2,967.00 นางสาวมณฑา  เทวเดช เกณฑ์ราคา PA1476/2565 28/03/2565 

104 ซ้ือวัสดุบริโภค 10,401.00 10,401.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิลัยวรรณ  เชียงทอง 10,401.00 นางสาววิลัยวรรณ  เชียงทอง เกณฑ์ราคา PA1477/2565 28/03/2565 

105 จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร CI ต าบลช้างแรก 1-20 เม.ย.65 76,750.00 76,750.00 เฉพาะเจาะจง นางอ านาจ  ตุ้มระย้า 76,750.00 นางอ านาจ  ตุ้มระย้า เกณฑ์ราคา PA1478/2565 28/03/2565 


