
แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรุป

1 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,123.50 1,123.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั 1,123.50 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั เกณฑ์ราคา PH319/2565 01/04/2565
2 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีแมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 1,000.00 บริษัท ท.ีแมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั เกณฑ์ราคา PH320/2565 01/04/2565
3 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากดั 3,000.00 บริษทั พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากดั เกณฑ์ราคา PH321/2565 01/04/2565
4 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 6,099.00 6,099.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด 6,099.00 บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา PH322/2565 01/04/2565
5 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 481.50        481.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 481.50 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PH323/2565 01/04/2565
6 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 37,350.00 37,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 37,350.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคา PH324/2565 01/04/2565
7 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,311.20 2,311.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 2,311.20 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PH325/2565 01/04/2565
8 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บางกอก ดรัก จ ากัด 4,400.00 บริษทั บางกอก ดรัก จ ากัด เกณฑ์ราคา PH326/2565 01/04/2565
9 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส.แลบอราเตอร่ี 3,500.00 หจก.แอล.บี.เอส.แลบอราเตอร่ี เกณฑ์ราคา PH327/2565 01/04/2565

10 จ้างเหมาบริการท าฟันปลอม 29,925.00 29,925.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สายน้ าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี จ ากดั 29,925.00 บริษัท สายน้ าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี จ ากดั เกณฑ์ราคา PD043/2565 01/04/2565
11 ซ้ือวัสดุทนัตกรรม จ านวน 4 รายการ 2,120.00 2,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จ ากัด 2,120.00 บริษทั เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จ ากัด เกณฑ์ราคา PD044/2565 01/04/2565
12 ซ้ือวัสดุทนัตกรรม จ านวน 1 รายการ 9,202.00 9,202.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 9,202.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PD045/2565 01/04/2565
13 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากัด 4,600.00 บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา PN103/2565 01/04/2565
14 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากัด 6,500.00 บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา PN104/2565 01/04/2565
15 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด 17,500.00 บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด เกณฑ์ราคา PN105/2565 01/04/2565
16 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 10,440.00 10,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท น าววิฒัน์การช่าง 1992 จ ากัด 10,440.00 บริษัท น าววิฒัน์การช่าง 1992 จ ากัด เกณฑ์ราคา PN106/2565 01/04/2565
17 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเอ็นอี จ ากัด 7,500.00 บริษัท วีเอ็นอี จ ากัด เกณฑ์ราคา PN107/2565 01/04/2565
18 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 18,297.00 18,297.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 18,297.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคา PH328/2565 04/04/2565
19 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 1,100.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PH329/2565 04/04/2565
20 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ จ านวน 4 รายการ 3,065.00 3,065.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3,065.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PH330/2565 04/04/2565

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

วันที ่  30  เมษายน  พ.ศ. 2565

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

( นางสาวนันทนา ก าบัง ) 
 หัวหน้าเจ้าหน้าที ่



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

วันที ่  30  เมษายน  พ.ศ. 2565

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

21 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ 13,450.00 13,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 13,450.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั เกณฑ์ราคา PH331/2565 04/04/2565
22 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 7,000.00 บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด เกณฑ์ราคา PH332/2565 04/04/2565
23 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 5,826.00 5,826.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากดั 5,826.00 บริษทั พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากดั เกณฑ์ราคา PH333/2565 04/04/2565
24 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 7,650.00 7,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากัด 7,650.00 บริษัท นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากัด เกณฑ์ราคา PH334/2565 04/04/2565
25 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ จ านวน 5 รายการ 17,441.00 17,441.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 17,441.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคา PH335/2565 04/04/2565
26 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 7,350.00 7,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 7,350.00 บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด เกณฑ์ราคา PN108/2565 04/04/2565
27 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 2,675.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PN109/2565 04/04/2565
28 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 11,128.00 11,128.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 11,128.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PN110/2565 04/04/2565
29 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 9,225.00 9,225.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 9,225.00 บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด เกณฑ์ราคา PN111/2565 04/04/2565
30 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 2,340.00 2,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 2,340.00 บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด เกณฑ์ราคา PN112/2565 04/04/2565
31 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 4 รายการ 5,355.00 5,355.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 5,355.00 บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด เกณฑ์ราคา PN113/2565 04/04/2565
32 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 4 รายการ 8,051.50 8,051.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอ็ม ซี เอส จ ากดั 8,051.50 บริษัท เอส เอ็ม ซี เอส จ ากดั เกณฑ์ราคา PN114/2565 04/04/2565
33 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 8 รายการ 17,473.00 17,473.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอ็ม ซี เอส จ ากดั 17,473.00 บริษัท เอส เอ็ม ซี เอส จ ากดั เกณฑ์ราคา PN115/2565 04/04/2565
34 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอ็ม ซี เอส จ ากดั 7,500.00 บริษัท เอส เอ็ม ซี เอส จ ากดั เกณฑ์ราคา PN117/2565 05/04/2565
35 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 21 รายการ 34,618.60 34,618.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอ็ม ซี เอส จ ากดั 34,618.60 บริษัท เอส เอ็ม ซี เอส จ ากดั เกณฑ์ราคา PN118/2565 05/04/2565
36 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 4,140.00 4,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 4,140.00 บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด เกณฑ์ราคา PN119/2565 05/04/2565
37 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเอ็นวี จ ากัด 8,000.00 บริษัท วีเอ็นวี จ ากัด เกณฑ์ราคา PN120/2565 05/04/2565
38 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากดั 10,500.00 บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากดั เกณฑ์ราคา PH336/2565 05/04/2565
39 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,720.00 1,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปีย้น จ ากัด 1,720.00 บริษัท ยูโทเปีย้น จ ากัด เกณฑ์ราคา PH337/2565 05/04/2565
40 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 4,000.00 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PH338/2565 05/04/2565

( นางสาวนันทนา ก าบัง ) 
 หัวหน้าเจ้าหน้าที ่



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรุป

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

วันที ่  30  เมษายน  พ.ศ. 2565

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

41 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม  จ านวน 2 รายการ 20,600.00 20,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พลาสติก สโตร์ จ ากัด 20,600.00 บริษัท พลาสติก สโตร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PH339/2565 05/04/2565
42 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์  จ านวน 2 รายการ 15,980.00 15,980.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี 15,980.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี เกณฑ์ราคา PH340/2565 05/04/2565
43 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์  จ านวน 2 รายการ 36,400.00 36,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด 36,400.00 บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด เกณฑ์ราคา PH341/2565 05/04/2565
44 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์  จ านวน 2 รายการ 11,850.00 11,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ 2517 จ ากัด 11,850.00 บริษัท พาตาร์แลบ 2517 จ ากัด เกณฑ์ราคา PH342/2565 05/04/2565
45 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์  จ านวน 1 รายการ 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ 2517 จ ากัด 5,700.00 บริษัท พาตาร์แลบ 2517 จ ากัด เกณฑ์ราคา PH343/2565 05/04/2565
46 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์  จ านวน 1 รายการ 10,111.50 10,111.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 10,111.50 บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา PH344/2565 05/04/2565
47 จ้างเหมาบริการท าฟันปลอม 18,135.00 18,135.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สายน้ าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี จ ากดั 18,135.00 บริษัท สายน้ าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี จ ากดั เกณฑ์ราคา PD046/2565 07/04/2565
48 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์  จ านวน 1 รายการ 12,750.00 12,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีฮาแล็บ จ ากัด 12,750.00 บริษัท ฟีฮาแล็บ จ ากัด เกณฑ์ราคา PH345/2565 07/04/2565
49 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์  จ านวน 1 รายการ 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิซีน ซัพพลาย จ ากดั 16,000.00 บริษัท เมดิซีน ซัพพลาย จ ากดั เกณฑ์ราคา PH346/2565 07/04/2565
50 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์  จ านวน 1 รายการ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากดั 10,000.00 บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากดั เกณฑ์ราคา PH347/2565 07/04/2565
51 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์  จ านวน 1 รายการ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 10,000.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PH348/2565 07/04/2565
52 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์  จ านวน 1 รายการ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 10,000.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PH349/2565 07/04/2565
53 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์  จ านวน 1 รายการ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ 2517 จ ากัด 18,000.00 บริษัท พาตาร์แลบ 2517 จ ากัด เกณฑ์ราคา PH350/2565 07/04/2565
54 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์  จ านวน 1 รายการ 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 1,100.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PH351/2565 07/04/2565
55 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์  จ านวน 1 รายการ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปีย้น จ ากัด 1,800.00 บริษัท ยูโทเปีย้น จ ากัด เกณฑ์ราคา PH352/2565 07/04/2565
56 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์  จ านวน 1 รายการ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 8,000.00 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PH353/2565 07/04/2565
57 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 1 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เวลเกท เอ.ดี.เทค จ ากดั 1,500.00 บริษทั เวลเกท เอ.ดี.เทค จ ากดั เกณฑ์ราคา PL354/2565 07/04/2565
58 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 4 รายการ 7,150.00 7,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 7,150.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PL355/2565 07/04/2565
59 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 14 รายการ 33,154.03 33,154.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัศพร เมดิคอล จ ากดั 33,154.03 บริษัท ทัศพร เมดิคอล จ ากดั เกณฑ์ราคา PL356/2565 07/04/2565
60 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 1 รายการ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด 45,000.00 บริษัท ซี เมดิค จ ากัด เกณฑ์ราคา PL357/2565 07/04/2565

( นางสาวนันทนา ก าบัง ) 
 หัวหน้าเจ้าหน้าที ่



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรุป

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

วันที ่  30  เมษายน  พ.ศ. 2565

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

61 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 1 รายการ 2,480.00 2,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิฟาย โซลูชันส์ จ ากัด 2,480.00 บริษัท ควอลิฟาย โซลูชันส์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PL358/2565 07/04/2565
62 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 2 รายการ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด 10,000.00 บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา PL359/2565 07/04/2565
63 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 2 รายการ 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด 16,000.00 บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา PL359/2565 07/04/2565
64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 2 รายการ 17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 17,500.00 บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PL360/2565 07/04/2565
65 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 2 รายการ 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 2,200.00 บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PL360/2565 07/04/2565
66 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์  จ านวน 3 รายการ 4,650.00 4,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากดั 4,650.00 บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากดั เกณฑ์ราคา PH361/2565 07/04/2565
67 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์  จ านวน 1 รายการ 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 350.00 องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา PH365/2565 07/04/2565
68 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์  จ านวน 3 รายการ 13,180.50 13,180.50 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 13,180.50 องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา PH366/2565 07/04/2565
69 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์  จ านวน 7 รายการ 74,132.40 74,132.40 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 74,132.40 องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา PH367/2565 07/04/2565
70 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์  จ านวน 1 รายการ 3,820.00 3,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 3,820.00 บริษัท เมดไลน์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PH368/2565 07/04/2565
71 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์  จ านวน 1 รายการ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 30,000.00 บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด เกณฑ์ราคา PH369/2565 07/04/2565
72 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 8,100.00 8,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สแตนดาร์ด เมดิคอล (ประเทศไทย) จ ากดั 8,100.00 บริษัท สแตนดาร์ด เมดิคอล (ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PN122/2565 08/04/2565
73 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด 3,800.00 บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด เกณฑ์ราคา PN123/2565 08/04/2565
74 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 6 รายการ 31,090.00 31,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 31,090.00 บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด เกณฑ์ราคา PN124/2565 08/04/2565
75 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 5,050.00 5,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั 5,050.00 บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั เกณฑ์ราคา PN125/2565 08/04/2565
76 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเอ็นอี จ ากัด 45,000.00 บริษัท วีเอ็นอี จ ากัด เกณฑ์ราคา PN126/2565 08/04/2565
77 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 1 รายการ 16,183.75 16,183.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 16,183.75 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PL363/2565 08/04/2565
78 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 PL364/2565 08/04/2565
79 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 3 รายการ 1,870.00 1,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บลูสกาย ไบโอเทค จ ากดั 1,870.00 บริษทั บลูสกาย ไบโอเทค จ ากดั เกณฑ์ราคา PL364/2565 08/04/2565
80 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 3 รายการ 150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บลูสกาย ไบโอเทค จ ากดั 150,000.00 บริษทั บลูสกาย ไบโอเทค จ ากดั เกณฑ์ราคา PL364/2565 08/04/2565

( นางสาวนันทนา ก าบัง ) 
 หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
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ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

81 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรอสเปอร์ เมดิคัล 35,000.00 ร้านพรอสเปอร์ เมดิคัล เกณฑ์ราคา PN127/2565 12/04/2565
82 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 11,600.00 11,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเอ็นอี จ ากัด 11,600.00 บริษัท วีเอ็นอี จ ากัด เกณฑ์ราคา PN128/2565 12/04/2565
83 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 6 รายการ 23,984.05 23,984.05 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟอร์จูน เมดิคัล ซัพพลาย จ ากัด 23,984.05 บริษทั ฟอร์จูน เมดิคัล ซัพพลาย จ ากัด เกณฑ์ราคา PN129/2565 12/04/2565
84 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 11,700.00 11,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอส จ ีเทคเมด กรุ๊ป จ ากัด 11,700.00 บริษัท เอ็ม เอส จ ีเทคเมด กรุ๊ป จ ากัด เกณฑ์ราคา PN130/2565 12/04/2565
85 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 18,450.00 18,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ออีอร์เซียร์ จ ากดั จ ากดั 18,450.00 บริษทั ออีอร์เซียร์ จ ากดั จ ากดั เกณฑ์ราคา PN130/2565 12/04/2565
86 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์  จ านวน 1 รายการ 28,462.00 28,462.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 28,462.00 องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา PH370/2565 18/04/2565
87 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์  จ านวน 4 รายการ 15,725.00 15,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 15,725.00 บริษัท เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั เกณฑ์ราคา PH371/2565 18/04/2565
88 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 5 รายการ 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บรัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 75,000.00 บรัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PH372/2565 18/04/2565
89 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 5 รายการ 18,200.00 18,200.00 เฉพาะเจาะจง บรัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 18,200.00 บรัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PH372/2565 18/04/2565
90 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์  จ านวน 2 รายการ 1,007.50 1,007.50 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 1,007.50 องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา PH373/2565 25/04/2565
91 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์  จ านวน 1 รายการ 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 21,000.00 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เกณฑ์ราคา PH374/2565 25/04/2565
92 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์  จ านวน 1 รายการ 1,213.38 1,213.38 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 1,213.38 บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั เกณฑ์ราคา PH376/2565 25/04/2565
93 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์  จ านวน 1 รายการ 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 2,200.00 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PH377/2565 25/04/2565
94 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์  จ านวน 1 รายการ 20,972.00 20,972.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 20,972.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคา PH378/2565 25/04/2565
95 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์  จ านวน 1 รายการ 6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 6,800.00 บริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด เกณฑ์ราคา PH379/2565 25/04/2565
96 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์  จ านวน 1 รายการ 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์  จ ากัด 14,000.00 บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์  จ ากัด เกณฑ์ราคา PH380/2565 25/04/2565
97 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์  จ านวน 1 รายการ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 7,500.00 บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด เกณฑ์ราคา PH381/2565 25/04/2565
98 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์  จ านวน 1 รายการ 2,850.00 2,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 2,850.00 บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด เกณฑ์ราคา PH382/2565 25/04/2565
99 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์  จ านวน 1 รายการ 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บรัท ไทยเอฟดี จ ากัด 5,400.00 บรัท ไทยเอฟดี จ ากัด เกณฑ์ราคา PH383/2565 25/04/2565

100 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์  จ านวน 1 รายการ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 20,000.00 บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด เกณฑ์ราคา PH384/2565 25/04/2565

( นางสาวนันทนา ก าบัง ) 
 หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
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101 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,706.00 5,706.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมพฤกษา 5,706.00 น้ าด่ืมพฤกษา เกณฑ์ราคา PA1481/2565 01/04/2565
102 จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาท าลาย เดือนเมษายน  2565 49,104.00 49,104.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี 49,104.00 หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี เกณฑ์ราคา PA1482/2565 01/04/2565
103 จ้างซ่อมเตาเผาขยะ 9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เพอร์ฟอร์แม๊ก เอน็เตอร์ไพรส์  จ ากดั 9,095.00 บริษทั เพอร์ฟอร์แม๊ก เอน็เตอร์ไพรส์  จ ากดั เกณฑ์ราคา PA1483/2565 01/04/2565
104 ซ้ือวัสดุอื่น 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัณินทร์  ฟเูฟือ่ง 1,500.00 นางสาวพชัณินทร์  ฟเูฟือ่ง เกณฑ์ราคา PA1484/2565 01/04/2565
105 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 70,600.00 70,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชา้งเผือกปโิตรเล่ียม  จ ากดั 70,600.00 บริษทั ชา้งเผือกปโิตรเล่ียม  จ ากดั เกณฑ์ราคา PA1486/2565 01/04/2565
106 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 12,120.00 12,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชา้งเผือกปโิตรเล่ียม  จ ากดั 12,120.00 บริษทั ชา้งเผือกปโิตรเล่ียม  จ ากดั เกณฑ์ราคา PA1487/2565 01/04/2565
107 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 12,120.00 12,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชา้งเผือกปโิตรเล่ียม  จ ากดั 12,120.00 บริษทั ชา้งเผือกปโิตรเล่ียม  จ ากดั เกณฑ์ราคา PA1488/2565 01/04/2565
108 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 468,000.00 468,000.00 เฉพาะเจาะจง ไอที  คลินิก 468,000.00 ไอที  คลินิก เกณฑ์ราคา PA1491/2565 04/04/2565
109 จา้งเหมาบริการประกอบอาหาร ห้วยสัก 11-15 เม.ย.65 22,450.00 22,450.00 เฉพาะเจาะจง นางนุชนาถ  ชื่นบาน 22,450.00 นางนุชนาถ  ชื่นบาน เกณฑ์ราคา PA1492/2565 04/04/2565
110 ซ้ือวัสดุการแพทย์ทัว่ไป 33,446.32 33,446.32 เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมทองอ๊อกซิเย่น 33,446.32 ร้านแหลมทองอ๊อกซิเย่น เกณฑ์ราคา PA1493/2565 04/04/2565
111 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ (ด้ามกรอฟนั) 9,150.00 9,150.00 เฉพาะเจาะจง เด็นทอล ไลน์ 9,150.00 เด็นทอล ไลน์ เกณฑ์ราคา PA1495/2565 04/04/2565
112 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย ์(ยนูติทนัตกรรม) 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเดนท์ จ ากัด 2,300.00 บริษัท สยามเดนท์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PA1496/2565 04/04/2565
113 ซ้ือวัสดุอื่น 850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพือ่นเกษตร 850.00 ร้านเพือ่นเกษตร เกณฑ์ราคา PA1498/2565 05/04/2565
114 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 98,700.00 98,700.00 เฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์คลินิก 98,700.00 คอมพิวเตอร์คลินิก เกณฑ์ราคา PA1499/2565 05/04/2565
115 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,645.60 8,645.60 เฉพาะเจาะจง ร้านวุฒิชัย 8,645.60 ร้านวุฒิชัย เกณฑ์ราคา PA1500/2565 05/04/2565
116 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,671.00 5,671.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวุฒิชัย 5,671.00 ร้านวุฒิชัย เกณฑ์ราคา PA1501/2565 05/04/2565
117 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 11,600.00 11,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พลาสติก สโตร์ จ ากัด 11,600.00 บริษัท พลาสติก สโตร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PA1502/2565 05/04/2565
118 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,290.00 2,290.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ๊วย จักรยาน 2,290.00 ร้านบ๊วย จักรยาน เกณฑ์ราคา ปข 0032.306.1/1503PA/2565 05/04/2565
119 จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร CI ต าบลบางสะพาน 11-18 เม.ย.65 10,400.00 10,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ์  ชานนท์ 10,400.00 นางสาววราภรณ์  ชานนท์ เกณฑ์ราคา PA1504/2565 05/04/2565
120 จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร CI ต าบลปากแพรก 12,700.00 12,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภา  รัตนนุพงษ์ 12,700.00 นางสาวสุภา  รัตนนุพงษ์ เกณฑ์ราคา PA1505/2565 05/04/2565

( นางสาวนันทนา ก าบัง ) 
 หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
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121 จา้งเหมาบริการประกอบอาหาร CI ต าบลไชยราช 11-19 เม.ย.65 21,930.00 21,930.00 เฉพาะเจาะจง นางศศิฌา  ร่มศรี 21,930.00 นางศศิฌา  ร่มศรี เกณฑ์ราคา PA1506/2565 05/04/2565
122 ซ้ือวัสดุบริโภค 18,374.00 18,374.00 เฉพาะเจาะจง ต้ังอี่ง๊วน 18,374.00 ต้ังอี่ง๊วน เกณฑ์ราคา PA1507/2565 08/04/2565
123 ซ้ือวัสดุการแพทย์ทัว่ไป 3,060.20 3,060.20 เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมทอง อ๊อกซิเย่น 3,060.20 ร้านแหลมทอง อ๊อกซิเย่น เกณฑ์ราคา PA1508/2565 12/04/2565
124 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 8,080.00 8,080.00 เฉพาะเจาะจง อนุวัตร อิเล็คทริค 8,080.00 อนุวัตร อิเล็คทริค เกณฑ์ราคา PA1510/2565 12/04/2565
125 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (งบค่าบริการทางการแพทย ์ปี 65) 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง อนุวัตร อิเล็คทริค 1,900.00 อนุวัตร อิเล็คทริค เกณฑ์ราคา PA1511/2565 12/04/2565
126 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,160.00 5,160.00 เฉพาะเจาะจง อนุวัตร อิเล็คทริค 5,160.00 อนุวัตร อิเล็คทริค เกณฑ์ราคา PA1512/2565 12/04/2565
127 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,217.60 8,217.60 เฉพาะเจาะจง วุฒิชัย 8,217.60 วุฒิชัย เกณฑ์ราคา PA1513/2565 12/04/2565
128 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง วุฒิชัย 1,070.00 วุฒิชัย เกณฑ์ราคา PA1514/2565 12/04/2565
129 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง ต้ังอี่ง้วน 2,600.00 ต้ังอี่ง้วน เกณฑ์ราคา PA1515/2565 12/04/2565
130 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,355.00 4,355.00 เฉพาะเจาะจง ต้ังอี่ง้วน 4,355.00 ต้ังอี่ง้วน เกณฑ์ราคา PA1516/2565 12/04/2565
131 จา้งซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ กฉ-4363 3,427.21 3,427.21 เฉพาะเจาะจง บริษทั อึ้งง่วนไต๋อซูีซุเซลส์ จ ากดั 3,427.21 บริษทั อึ้งง่วนไต๋อซูีซุเซลส์ จ ากดั เกณฑ์ราคา PA1517/2565 12/04/2565
132 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 6,180.00 6,180.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมเจริญ บางสะพาน 6,180.00 หจก.ล้ิมเจริญ บางสะพาน เกณฑ์ราคา PA1518/2565 12/04/2565
133 ซ้ือวัสดุอื่น 4,964.80 4,964.80 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริภณัฑ์บางสะพานค้าวัสดุ 4,964.80 ร้านศิริภณัฑ์บางสะพานค้าวัสดุ เกณฑ์ราคา PA1519/2565 12/04/2565
134 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,691.50 3,691.50 เฉพาะเจาะจง วุฒิชัย 3,691.50 วุฒิชัย เกณฑ์ราคา PA1520/2565 12/04/2565
135 ซ้ือวัสดุบริโภค 10,131.50 10,131.50 เฉพาะเจาะจง นางสาววิลัยวรรณ  เชียงทอง 10,131.50 นางสาววิลัยวรรณ  เชียงทอง เกณฑ์ราคา PA1521/2565 12/04/2565
136 ซ้ือวัสดุบริโภค 11,900.00 11,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร  เวหา 11,900.00 นางสาวศศิธร  เวหา เกณฑ์ราคา PA1522/2565 12/04/2565
137 ซ้ือวัสดุบริโภค 2,865.00 2,865.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ สังขท์อง 2,865.00 นางสาวกนกวรรณ สังขท์อง เกณฑ์ราคา PA1523/2565 12/04/2565
138 ซ้ือวัสดุบริโภค 2,566.00 2,566.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณฑา  เทวเดช 2,566.00 นางสาวมณฑา  เทวเดช เกณฑ์ราคา PA1524/2565 12/04/2565
139 ซ้ือวัสดุบริโภค 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาภร  พรมบรรจุ 1,000.00 นางสาวสุภาภร  พรมบรรจุ เกณฑ์ราคา PA1525/2565 12/04/2565
140 ซ้ือวัสดุบริโภค 2,280.00 2,280.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัณินทร์  ฟเูฟือ่ง 2,280.00 นางสาวพชัณินทร์  ฟเูฟือ่ง เกณฑ์ราคา PA1526/2565 12/04/2565

( นางสาวนันทนา ก าบัง ) 
 หัวหน้าเจ้าหน้าที ่



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิที่จัดซ้ือ
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(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง
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เหตผุลที่
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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

วันที ่  30  เมษายน  พ.ศ. 2565

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

141 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 75,030.00 75,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชา้งเผือกปโิตรเล่ียม  จ ากดั 75,030.00 บริษทั ชา้งเผือกปโิตรเล่ียม  จ ากดั เกณฑ์ราคา PA1528/2565 12/04/2565
142 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 24,734.00 24,734.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภณัฑ์บางสะพาน 24,734.00 ร้านศึกษาภณัฑ์บางสะพาน เกณฑ์ราคา PA1529/2565 18/04/2565
143 ซ้ือวัสดุส านักงาน 12,895.00 12,895.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภณัฑ์บางสะพาน 12,895.00 ร้านศึกษาภณัฑ์บางสะพาน เกณฑ์ราคา PA1530/2565 18/04/2565
144 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,505.60 6,505.60 เฉพาะเจาะจง วุฒิชัย 6,505.60 วุฒิชัย เกณฑ์ราคา PA1531/2565 18/04/2565
145 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 48,966.00 48,966.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เพาเวอร์โปรดักส์ 48,966.00 หจก.เพาเวอร์โปรดักส์ เกณฑ์ราคา PA1532/2565 18/04/2565
146 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน (เคร่ืองถ่ายเอกสาร) 28,027.58 28,027.58 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั 28,027.58 บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PA1533/2565 25/04/2565
147 ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 44,619.81 44,619.81 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอ.ท.ีเซฟต้ี 44,619.81 ร้าน ไอ.ท.ีเซฟต้ี เกณฑ์ราคา PA1534/2565 27/04/2565
148 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 27,700.00 27,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พลาสติกสโตร์ 27,700.00 บริษัท พลาสติกสโตร์ เกณฑ์ราคา PA1535/2565 27/04/2565
149 ซ้ือวัสดุบริโภค 8,883.00 8,883.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิลัยวรรณ  เชียงทอง 8,883.00 นางสาววิลัยวรรณ  เชียงทอง เกณฑ์ราคา PA1536/2565 29/04/2565
150 ซ้ือวัสดุบริโภค 1,220.00 1,220.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ  สังข์ทอง 1,220.00 นางสาวกนกวรรณ  สังข์ทอง เกณฑ์ราคา PA1537/2565 29/04/2565
151 ซ้ือวัสดุบริโภค 13,600.00 13,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร  เวหา 13,600.00 นางสาวศศิธร  เวหา เกณฑ์ราคา PA1538/2565 29/04/2565
152 ซ้ือวัสดุบริโภค 4,885.00 4,885.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณฑา  เทวเดช 4,885.00 นางสาวมณฑา  เทวเดช เกณฑ์ราคา PA1539/2565 29/04/2565
153 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,242.30 1,242.30 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชา้งเผือกปโิตรเล่ียม  จ ากดั 1,242.30 บริษทั ชา้งเผือกปโิตรเล่ียม  จ ากดั เกณฑ์ราคา PA1540/2565 29/04/2565

( นางสาวนันทนา ก าบัง ) 
 หัวหน้าเจ้าหน้าที ่


