
แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรุป

1 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะหท์างหอ้งปฏบิติัการ 42,512.75 42,512.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยแ์ลบธนบุรี จ ากัด 42,512.75 บริษัท ศูนยแ์ลบธนบุรี จ ากัด เกณฑ์ราคา PL270/2565 01/03/2565
2 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะหท์างหอ้งปฏบิติัการ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยแ์ลบธนบุรี จ ากัด 300.00 บริษัท ศูนยแ์ลบธนบุรี จ ากัด เกณฑ์ราคา PL270/2565 01/03/2565
3 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์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
4 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 1 รายการ 14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 14,980.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคา PL272/2565 01/03/2565
5 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 1 รายการ 3,780.00     3,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูชนัส์ จ ากดั 3,780.00 บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูชนัส์ จ ากดั เกณฑ์ราคา PL273/2565 01/03/2565
6 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 1 รายการ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด 10,000.00 บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา PL274/2565 01/03/2565
7 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์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
8 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 1 รายการ 53,221.80 53,221.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัศพร เมดิคอล จ ากดั 53,221.80 บริษัท ทัศพร เมดิคอล จ ากดั เกณฑ์ราคา PL276/2565 01/03/2565
9 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 1 รายการ 29,700.00 29,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิว.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 29,700.00 บริษัท คิว.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั เกณฑ์ราคา PL277/2565 01/03/2565

10 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 3 รายการ 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บลูสกาย ไบโอเทค จ ากดั 75,000.00 บริษทั บลูสกาย ไบโอเทค จ ากดั เกณฑ์ราคา PL278/2565 01/03/2565
11 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 16,450.00 16,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอน.วี. กรุงเทพฯ จ ากัด 16,450.00 บริษัท วี.แอน.ว.ี กรุงเทพฯ จ ากัด เกณฑ์ราคา PH279/2565 01/03/2565
12 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากัด 6,500.00 บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากัด เกณฑ์ราคา PH280/2565 01/03/2565
13 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด 12,600.00 บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด เกณฑ์ราคา PH281/2565 01/03/2565
14 ซ้ือครุภัณฑ์ทันตกรรม 38,500.00 38,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากดั 38,500.00 บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากดั เกณฑ์ราคา PD037/2565 01/03/2565
15 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน 9,000.00 หจก.ภาสิน เกณฑ์ราคา PD038/2565 01/03/2565
16 จ้างเหมาบริการท าฟันปลอม 19,830.00 19,830.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สายน้ าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี จ ากดั 19,830.00 บริษัท สายน้ าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี จ ากดั เกณฑ์ราคา PD039/2565 01/03/2565
17 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 3,885.00 3,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากดั 3,885.00 บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากดั เกณฑ์ราคา PD040/2565 01/03/2565
18 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 19,394.98 19,394.98 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดาร์ฟี ่(ประเทศไทย) จ ากดั 19,394.98 บริษทั ดาร์ฟี ่(ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PD041/2565 01/03/2565
19 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ 21,800.00 21,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทืแคร์ จ ากัด 21,800.00 บริษัท ที เอ็น พี เฮลทืแคร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PH282/2565 02/03/2565
20 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด 17,500.00 บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา PH283/2565 02/03/2565

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

วันที ่  31 มนีาคม  พ.ศ. 2565

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

( นางสาวนันทนา ก าบัง ) 
 หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

วันที ่  31 มนีาคม  พ.ศ. 2565

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
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21 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากัด 600.00 บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากัด เกณฑ์ราคา PH284/2565 02/03/2565
22 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ จ านวน 4 รายการ 10,173.56 10,173.56 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 10,173.56 บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั เกณฑ์ราคา PH284/2565 02/03/2565
23 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ จ านวน 4 รายการ 9,450.00 9,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 9,450.00 บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด เกณฑ์ราคา PH286/2565 02/03/2565
24 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,160.80 3,160.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด 3,160.80 บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา PH287/2565 02/03/2565
25 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ 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
26 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 2 รายการ 76,870.00 76,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บลูสกาย ไบโอเทค จ ากดั 76,870.00 บริษทั บลูสกาย ไบโอเทค จ ากดั เกณฑ์ราคา PL289/2565 05/03/2565
27 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์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
28 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์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
29 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 4 รายการ 35,070.00 35,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมส เมดิ อินเตอร์เนชั่ลแนล จ ากัด 35,070.00 บริษัท แมส เมดิ อินเตอร์เนชั่ลแนล จ ากัด เกณฑ์ราคา PN101/2565 08/03/2565
30 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ 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
31 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั 2,700.00 บริษัท ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั เกณฑ์ราคา PH295/2565 16/03/2565
32 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ จ านวน 4 รายการ 96,995.50 96,995.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 96,995.50 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคา PH296/2565 16/03/2565
33 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  มาซา แลบ จ ากัด 4,000.00 บริษทั  มาซา แลบ จ ากัด เกณฑ์ราคา PH297/2565 16/03/2565
34 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ 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
35 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ 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
36 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 4,984.50 4,984.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากดั 4,984.50 บริษทั พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากดั เกณฑ์ราคา PH300/2565 16/03/2565
37 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 24,800.00 24,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 24,800.00 บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั เกณฑ์ราคา PH301/2565 16/03/2565
38 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 7,875.00 7,875.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 7,875.00 บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด เกณฑ์ราคา PH302/2565 16/03/2565
39 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 2,568.00 บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั เกณฑ์ราคา PH303/2565 16/03/2565
40 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ 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

( นางสาวนันทนา ก าบัง ) 
 หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์
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41 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 24,800.00 24,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากัด 24,800.00 บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากัด เกณฑ์ราคา PH306/2565 17/03/2565
42 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 69,000.00 69,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั 69,000.00 บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั เกณฑ์ราคา PH307/2565 17/03/2565
43 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 4,275.00 4,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย่น ยูเนีย่น แล็บบอราตอร่ี จ ากัด 4,275.00 บริษัท เอเชีย่น ยูเนีย่น แล็บบอราตอร่ี จ ากัด เกณฑ์ราคา PH308/2565 17/03/2565
44 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 44,137.50 44,137.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 44,137.50 บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา PH309/2565 17/03/2565
45 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย เอฟดี จ ากัด 2,700.00 บริษัท ไทย เอฟดี จ ากัด เกณฑ์ราคา PH310/2565 17/03/2565
46 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 9,470.00 9,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด 9,470.00 บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด เกณฑ์ราคา PH311/2565 17/03/2565
47 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด 1,800.00 บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด เกณฑ์ราคา PH312/2565 17/03/2565
48 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอส ฟาร์มา จ ากัด 7,600.00 บริษทั พรอส ฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคา PH313/2565 17/03/2565
49 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 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
50 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 32,155.38 32,155.38 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 32,155.38 องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา PH315/2565 25/03/2565
51 จา้งเหมาบริการตรวจทางหอ้งปฏบิัติการ 32,622.50 32,622.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยแ์ลบธนบุรี จ ากัด 32,622.50 บริษัท ศูนยแ์ลบธนบุรี จ ากัด เกณฑ์ราคา PH316/2565 25/03/2565
52 จา้งเหมาบริการตรวจทางหอ้งปฏบิัติการ 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยแ์ลบธนบุรี จ ากัด 450.00 บริษัท ศูนยแ์ลบธนบุรี จ ากัด เกณฑ์ราคา PH316/2565 25/03/2565
53 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง สถานเสาวภา สภากากาดไทย 10,500.00 สถานเสาวภา สภากากาดไทย เกณฑ์ราคา PH317/2565 25/03/2565
54 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ 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 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พลาสติกสโตร์ จ ากดั 7,000.00 บริษัท พลาสติกสโตร์ จ ากดั เกณฑ์ราคา PA1326/2565 01/03/2565

56 จ้างเหมาบริการท 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 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 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 ร้านศึกษาภณัฑ์บางสะพาน 30,110.00 ร้านศึกษาภณัฑ์บางสะพาน เกณฑ์ราคา PA1332/2565 01/03/2565

( นางสาวนันทนา ก าบัง ) 
 หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
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60 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,830.00 1,830.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภณัฑ์บางสะพาน 1,830.00 ร้านศึกษาภณัฑ์บางสะพาน เกณฑ์ราคา PA1333/2565 01/03/2565

61 ซ้ือวัสดุบริโภค 2,040.00 2,040.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัณินทร์  ฟเูฟือ่ง 2,040.00 นางสาวพชัณินทร์  ฟเูฟือ่ง 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 จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร รพ.สนามวดัห้วยสัก 92,060.00 92,060.00 เฉพาะเจาะจง นางนุชนาถ  ชื่นบาน 92,060.00 นางนุชนาถ  ชื่นบาน เกณฑ์ราคา PA1338/2565 01/03/2565

65 ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ผลลัพธ์ 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 นางสาวพชัณินทร์   ฟเูฟื่อง 1,500.00 นางสาวพชัณินทร์   ฟเูฟื่อง เกณฑ์ราคา PA1340/2565 01/03/2565

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

68 จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร CI ช้างแรก 63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพรรณี  กล่อมจติร 63,000.00 นางสาวสุพรรณี  กล่อมจติร เกณฑ์ราคา PA1442/2565 01/03/2565

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

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

71 จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร 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

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

78 จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร 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 จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร 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 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย ์(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 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)  จักด 26,964.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)  จักด เกณฑ์ราคา PA1455/2565 21/03/2565

83 จ้างเหมาบริการท าแบบฟอร์มปรอท 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภาพอักษร  จ ากัด 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 จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร CI ต าบลบางสะพาน 20,400.00 20,400.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วนิดา  อัญชนะวิทย์ 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

89 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โอเร็ก เทรดด้ิง จ ากดั 5,350.00 บริษัท  โอเร็ก เทรดด้ิง จ ากดั เกณฑ์ราคา PA1461/2565 23/03/2565

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

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

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

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

( นางสาวนันทนา ก าบัง ) 
 หัวหน้าเจ้าหน้าที ่



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

วันที ่  31 มนีาคม  พ.ศ. 2565

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

94 ซ่อมครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว ตู้แชน่้ าด่ืม 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านณภัทร ออโต้ เซอร์วสิ 3,000.00 ร้านณภัทร ออโต้ เซอร์วสิ เกณฑ์ราคา PA1467/2565 25/03/2565

95 จา้งเหมาบริการประกอบอาหาร รพ.สนามวดัหว้ยสัก 29 มี.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 จา้งเหมาบริการประกอบอาหาร 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 จา้งเหมาบริการประกอบอาหาร 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 ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 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 จา้งเหมาบริการประกอบอาหาร 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

( นางสาวนันทนา ก าบัง ) 
 หัวหน้าเจ้าหน้าที ่


