รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามแผนปฏิบัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบปะมาณ 2565 รอบเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2564
ลาดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ซื้อเวชภัณฑ์
ซื้อเวชภัณฑ์
ซื้อเวชภัณฑ์
ซื้อเวชภัณฑ์
ซื้อเวชภัณฑ์
ซื้อการแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อเวชภัณฑ์
ซื้อเวชภัณฑ์
ซื้อเวชภัณฑ์
ซื้อเวชภัณฑ์
ซื้อเวชภัณฑ์
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
หรือจัดจ้าง
(บาท)

2,160.00
4,500.00
14,350.00
12,400.00
24,000.00
7,000.00
8,340.00
20,013.00
3,680.00
20,590.00
11,020.90
16,415.30
5,550.00
19,100.00
46,000.00
44,993.50
26,800.00
13,810.00
3,325.00
11,900.00
6,000.00
1,333.22
10,379.00

2,160.00
4,500.00
14,350.00
12,400.00
24,000.00
7,000.00
8,340.00
20,013.00
3,680.00
20,590.00
11,020.90
16,415.30
5,550.00
19,100.00
46,000.00
44,993.50
26,800.00
13,810.00
3,325.00
11,900.00
6,000.00
1,333.22
10,379.00

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เฉพาะเจาะจง บริษทั 2 เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จากัด 2,160.00 บริษัท 2 เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษทั เอช.เค. เมดิซีน จากัด 4,500.00 บริษัท เอช.เค. เมดิซีน จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จากัด 14,350.00 บริษทั ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จากัด 12,400.00 บริษัท สหแพทย์เภสัช จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จากัด 24,000.00 บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จากัด 7,000.00 บริษัท ไทยก๊อส จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท เรียลเมด จากัด 8,340.00 บริษัท เรียลเมด จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส เอ็ม ซี เอส จากัด 20,013.00 บริษท
ั เอส เอ็ม ซี เอส จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส เอ็ม ซี เอส จากัด 3,680.00 บริษท
ั เอส เอ็ม ซี เอส จากัด

20,590.00 บริษทั เอส เอ็ม ซี เอส จากัด
11,020.90 บริษทั เอส เอ็ม ซี เอส จากัด
16,415.30 บริษทั เอส เอ็ม ซี เอส จากัด
5,550.00 บริษทั วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ จากัด
19,100.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จากัด
46,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจากัด จีไอเอส ฟาร์มา
เฉพาะเจาะจง บริษัท อินแพคฟาร์มา จากัด 44,993.50 บริษัท อินแพคฟาร์มา จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จากัด26,800.00 บริษัท ฟาร์มาดิกา จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จากัด 13,810.00 บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส เอ็ม ซี เอส จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส เอ็ม ซี เอส จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส เอ็ม ซี เอส จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จากัด
เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัด จีไอเอส ฟาร์มา

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จากัด 3,325.00 บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จากัด 11,900.00 บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จากัด 6,000.00 บริษัท ไบโอคอททอน จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จากัด 1,333.22 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด 10,379.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

แผนปฏิบตั กิ าร

โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นไปตามแผน
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ไม่เป็นไปตามแผน

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามแผนปฏิบัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบปะมาณ 2565 รอบเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2564
ลาดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
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39
40
41
42
43
44
45
46

ซื้อเวชภัณฑ์
ซื้อเวชภัณฑ์
ซื้อเวชภัณฑ์
ซื้อเวชภัณฑ์
ซื้อเวชภัณฑ์
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
ซื้อเวชภัณฑ์
ซื้อเวชภัณฑ์
ซื้อเวชภัณฑ์
ซื้อเวชภัณฑ์
ซื้อเวชภัณฑ์
ซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
ซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
ซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
ซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
ซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์

ซื้อเวชภัณฑ์

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
หรือจัดจ้าง
(บาท)

2,175.00
6,650.00
11,300.00
10,400.00
3,108.00
10,700.00
1,712.00
18,618.00
3,210.00
3,210.00
8,900.00
18,600.00
9,052.20
363.80
2,675.00
4,200.00
5,000.00
59,500.00
4,680.00
84,530.00
85,600.00
4,400.00
1,756.80

2,175.00
6,650.00
11,300.00
10,400.00
3,108.00
10,700.00
1,712.00
18,618.00
3,210.00
3,210.00
8,900.00
18,600.00
9,052.20
363.80
2,675.00
4,200.00
5,000.00
59,500.00
4,680.00
84,530.00
85,600.00
4,400.00
1,756.80

เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จากัด 2,175.00
เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ 6,650.00
เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จากัด 11,300.00
เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัด ลาภทักษิณ อินเตอร์แพค 10,400.00
เฉพาะเจาะจง บริษทั บางกอก ดรัก จากัด 3,108.00
เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด 10,700.00
เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด 1,712.00
เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด 18,618.00
เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด 3,210.00
เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด 3,210.00
เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุ๊ป จากัด 8,900.00
เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุ๊ป จากัด 18,600.00
เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด 9,052.20
เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด 363.80
เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด 2,675.00
เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวไลฟ์ ฟาร์มา่ จากัด 4,200.00
เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จากัด 5,000.00
เฉพาะเจาะจง บริษัท ริชเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป จากัด 59,500.00
เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จากัด 4,680.00
เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จากัด 84,530.00
เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด 85,600.00
เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟริ์มเมอร์ จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แสงไทยเมดิคอล จากัด

4,400.00
1,756.80

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

แผนปฏิบตั กิ าร

โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นไปตามแผน

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จากัด เกณฑ์ราคา PH011/2565
หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ เกณฑ์ราคา PH012/2565
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จากัด เกณฑ์ราคา PH013/2565
ห้างหุ้นส่วนจากัด ลาภทักษิณ อินเตอร์แพค เกณฑ์ราคา PH014/2565
บริษัท บางกอก ดรัก จากัด เกณฑ์ราคา PH015/2565
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด เกณฑ์ราคา PN014/2565
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด เกณฑ์ราคา PN015/2565
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด เกณฑ์ราคา PN016/2565
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด เกณฑ์ราคา PN017/2565
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด เกณฑ์ราคา PN018/2565
บริษทั เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุ๊ป จากัด เกณฑ์ราคา PN019/2565
บริษทั เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุ๊ป จากัด เกณฑ์ราคา PN020/2565
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด เกณฑ์ราคา PH016/2565
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด เกณฑ์ราคา PH017/2565
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด เกณฑ์ราคา PH018/2565
บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จากัด เกณฑ์ราคา PH019/2565
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จากัด เกณฑ์ราคา PH020/2565
บริษัท ริชเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป จากัด เกณฑ์ราคา PL021/2565
บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จากัด เกณฑ์ราคา PL022/2565
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด เกณฑ์ราคา PL023/2565
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด เกณฑ์ราคา PL024/2565
บริษัท เฟริ์มเมอร์ จากัด เกณฑ์ราคา PL025/2565
บริษัท แสงไทยเมดิคอล จากัด เกณฑ์ราคา PH026/2565
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06/10/2564
06/10/2564
06/10/2564
06/10/2564
06/10/2564
06/10/2564
06/10/2564
06/10/2564
06/10/2564
06/10/2564
07/10/2564
07/10/2564
11/10/2564

























ไม่เป็นไปตามแผน

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามแผนปฏิบัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบปะมาณ 2565 รอบเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2564
ลาดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุทันตกรรม
ซื้อวัสดุทันตกรรม
ซื้อเวชภัณฑ์
ซื้อเวชภัณฑ์
ซื้อเวชภัณฑ์
ซื้อเวชภัณฑ์
ซื้อเวชภัณฑ์
ซื้อวัสดุทันตกรรม

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง
โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)
28,280.00 28,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมส เทรดดิ้ง จากัด 28,280.00 บริษัท เมส เทรดดิ้ง จากัด เกณฑ์ราคา PT001/2565 11/10/2564
12,200.00 12,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมส เทรดดิ้ง จากัด 12,200.00 บริษัท เมส เทรดดิ้ง จากัด เกณฑ์ราคา PT002/2565 11/10/2564

5,000.00
8,070.00
16,600.00
46,000.00
3,520.00
5,100.00
5,600.00
4,500.00
จ้างเหมาบริการทาฟันปลอม
4,345.00
ซื้อเวชภัณฑ์
6,687.50
ซื้อเวชภัณฑ์
2,200.00
ซื้อเวชภัณฑ์
9,450.00
ซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
5,260.00
ซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
23,540.00
ซื้อครุภณ
ั ฑ์ทนั ตกรรม (มูลค่าต่ากว่าเกณฑ์)
8,000.00
ซื้อครุภณ
ั ฑ์ทนั ตกรรม (มูลค่าสูงกว่าเกณฑ์)
12,000.00
ซื้อเวชภัณฑ์
4,900.00
ซื้อเวชภัณฑ์
36,000.00
ซื้อเวชภัณฑ์
12,180.00
ซื้อเวชภัณฑ์
9,000.00
ซื้อเวชภัณฑ์
3,200.00

5,000.00
8,070.00
16,600.00
46,000.00
3,520.00
5,100.00
5,600.00
4,500.00
4,345.00
6,687.50
2,200.00
9,450.00
5,260.00
23,540.00
8,000.00
12,000.00
4,900.00
36,000.00
12,180.00
9,000.00
3,200.00

5,000.00 บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จากัด เกณฑ์ราคา
เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จากัด 8,070.00 บริษัท เด็นท์-เมท จากัด
เกณฑ์ราคา

PD003/2565

11/10/2564

PD004/2565

11/10/2564

เฉพาะเจาะจง บริษัท พร็อพเพอร์จี้ เคมี จากัด 16,600.00 บริษัท พร็อพเพอร์จี้ เคมี จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จากัด 46,000.00 บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จากัด 3,520.00 บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีฮาแล็บ จากัด 5,100.00 บริษัท ฟีฮาแล็บ จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จากัด 5,600.00 บริษทั นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จากัด 4,500.00 บริษัท ไบโอคอททอน จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท สายน้าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี่ จากัด 4,345.00 บริษทั สายน้าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี่ จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีฟาม จากัด
6,687.50 บริษัท ซีฟาม จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จากัด 2,200.00 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จากัด 9,450.00 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จากัด 5,260.00 บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จากัด

PH027/2565

11/10/2564

PH028/2565

11/10/2564

PH029/2565

11/10/2564

PH030/2565

11/10/2564

PH031/2565

12/10/2564

PD005/2565

12/10/2564

PD006/2565

12/10/2564

PH032/2565

12/10/2564

PH033/2565

12/10/2564

PH034/2565

12/10/2564

PL035/2565

12/10/2564

เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จากัด

เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จากัด 23,540.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จากัด 8,000.00 บริษัท กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จากัด 12,000.00 บริษัท กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จากัด 4,900.00 บริษทั ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จากัด 36,000.00 บริษทั ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จากัด 12,180.00 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จากัด

บริษัท ยูเมด้า จากัด 9,000.00 บริษัท ยูเมด้า จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปีย้ น จากัด 3,200.00 บริษัท ยูโทเปีย้ น จากัด
เฉพาะเจาะจง

เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา

PL036/2565
PD007/2565
PD008/2565
PH037/2565
PH038/2565

12/10/2564
14/10/2564
14/10/2564
14/10/2564
14/10/2565

PH039/2565

14/10/2565

PH040/2565

14/10/2565

PH041/2565

14/10/2565

แผนปฏิบตั กิ าร
เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน

























รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามแผนปฏิบัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบปะมาณ 2565 รอบเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2564
ลาดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

ซื้อเวชภัณฑ์
ซื้อเวชภัณฑ์
ซื้อเวชภัณฑ์
ซื้อเวชภัณฑ์
ซื้อเวชภัณฑ์
ซื้อเวชภัณฑ์
ซื้อเวชภัณฑ์
ซื้อเวชภัณฑ์
ซื้อเวชภัณฑ์
ซื้อเวชภัณฑ์
ซื้อเวชภัณฑ์
ซื้อเวชภัณฑ์
ซื้อเวชภัณฑ์
ซื้อเวชภัณฑ์
ซื้อเวชภัณฑ์
ซื้อเวชภัณฑ์
ซื้อเวชภัณฑ์
ซื้อเวชภัณฑ์
จ้างเหมาบริการซ่อมบารุงระบบบาบัดน้าเสีย
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบ้านพัก ระดับ 5-6
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบ้านพัก ระดับ 7-8

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง
โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)
24,800.00 24,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จากัด 24,800.00 บริษทั พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จากัด เกณฑ์ราคา PH042/2565 14/10/2565

450.00
4,860.00
3,150.00
27,100.00
774.00
9,416.00
3,896.00
2,850.00
1,123.50
2,600.00
900.00
649.49
38,000.00
2,775.00
15,199.25
2,250.00
10,000.00
12,000.00
61,370.00
48,285.00

450.00
4,860.00
3,150.00
27,100.00
774.00
9,416.00
3,896.00
2,850.00
1,123.50
2,600.00
900.00
649.49
38,000.00
2,775.00
15,199.25
2,250.00
10,000.00
12,000.00
61,370.00
48,285.00

450.00 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จากัด 4,860.00 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จากัด
เฉพาะเจาะจง สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 3,150.00 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จากัด 27,100.00 บริษัท ไบโอวาลิส จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จากัด 774.00 บริษัท ฟาร์มาดิกา จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอส ฟาร์มา จากัด 9,416.00 บริษัท พรอส ฟาร์มา จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด 3,896.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้ามังกรเภสัช จากัด 2,850.00 บริษัท เก้ามังกรเภสัช จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จากัด 1,123.50 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จากัด 2,600.00 บริษัท โปลิฟาร์ม จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จากัด 900.00 บริษัท โปลิฟาร์ม จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด 649.49 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จากัด 38,000.00 บริษัท ฟาร์มาดิกา จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลท์ตี้ มี จากัด 2,775.00 บริษัท เฮลท์ตี้ มี จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จากัด

เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา

PH043/2565

14/10/2565

PH044/2565

14/10/2565

PH045/2565

20/10/2565

PH046/2565

20/10/2564

PH047/2565

20/10/2564

PH048/2565

20/10/2564

PH049/2565

20/10/2564

PH050/2565

25/10/2564

PH051/2565

25/10/2564

PH052/2565

25/10/2564

PH053/2565

25/10/2564

PH054/2565

25/10/2564

เกณฑ์ราคา PH055/2565
เกณฑ์ราคา PH056/2565
เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด 15,199.25 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด เกณฑ์ราคา PH057/2565
เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จากัด 2,250.00 บริษัท ธงทองโอสถ จากัด เกณฑ์ราคา PH058/2565
เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จากัด 10,000.00 บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จากัด เกณฑ์ราคา PH059/2565
เฉพาะเจาะจง เชน การไฟฟ้า
12,000.00 เชน การไฟฟ้า
เกณฑ์ราคา PA/1001
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

นายลิขิต ทรายแก้ว
นายลิขิต ทรายแก้ว

61,370.00 นายลิขิต ทรายแก้ว
48,285.00 นายลิขิต ทรายแก้ว

PA/1002
เกณฑ์ราคา PA/1003
เกณฑ์ราคา

25/10/2564
25/10/2564
25/10/2564
25/10/2564
25/10/2564
01/10/2564
01/10/2564
01/10/2564

แผนปฏิบตั กิ าร
เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน























รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามแผนปฏิบัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบปะมาณ 2565 รอบเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2564
ลาดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

91 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบ้านพัก ระดับ 5-6
92 ซื้อครุภณั ฑ์สานักงานโซฟาแบบไม้ จานวน 1 รายการ
93 ซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไปออกซิเจน จานวน 3 รายการ
94 ซ่อมบารุงเครื่องถ่ายเอกสาร จานวน 1 เครื่อง
95 ซื้อวัสดุอื่นๆ (ล้อเกลียว 2 นิ้ว)
96 ซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า)
97 จ้างเหมาบริการทาผ้าผ่าน (ห้องคลอด)
98 จ้างเหมาบริการบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
99 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 1 รายการ
100 ซ่อมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
101 ซ่อมหัวกรอฟัน
102 ซื้อวัสดุบริโภค กะทิสด จานวน 38 กก.
103 ซือ้ วัสดุบริโภค จานวน 6 รายการ
104 ซื้อวัสดุบริโภคหมูสด จานวน 2 รายการ
105 ซื้อวัสดุบริโภค จานวน 43 รายการ
106 ซื้อวัสดุบริโภค อาหารทะเลสด จานวน 4 รายการ
107 ซื้อวัสดุบริโภค (อาหารสาเร็จรูป) จานวน 11 รายการ
108
109
110 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 4 รายการ (รพ.สนาม)
ซื้อครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะรถมอร์เตอร์ไซด์ไฟฟ้าบรรทุกเวชภัณฑ์

จ้างเหมาบริการเปลี่ยนฝ้าเพดานระเบียงทางเดิน ห้องเบอร์ 14

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง
โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)
16,390.00 16,390.00 เฉพาะเจาะจง นายลิขิต ทรายแก้ว 16,390.00 นายลิขิต ทรายแก้ว
เกณฑ์ราคา PA/1004 01/10/2564

3,000.00
2,075.80
18,183.58
2,000.00
280.00
16,300.00
79,200.00
750.00
2,300.00
5,000.00
2,280.00
3,420.00
10,400.00
12,387.50
1,000.00
2,665.00
45,900.00
135,725.00
10,209.00

3,000.00
2,075.80
18,183.58
2,000.00
280.00
16,300.00
79,200.00
750.00
2,300.00
5,000.00
2,280.00
3,420.00
10,400.00
12,387.50
1,000.00
2,665.00
45,900.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

เถาวัลย์เฟอร์นิเจอร์

3,000.00 เถาวัลย์เฟอร์นิเจอร์
ร้านแหลมทอง อ๊อกซิเย่น 2,075.80 ร้านแหลมทอง อ๊อกซิเย่น

เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

18,183.58 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ จากัด

เฉพาะเจาะจง

คุณ ศุภกฤษ อุนารณ
ธนวรรษ ผ้าม่าน
ณภัทร ออร์โต เซอร์วิส
กุ้ง พลาสติก
อนุวัตร อิเล็คทริค
เด็นทอล ไลน์

เฉพาะเจาะจง

นางสาวพัชณินทร์ ฟูเฟื่อง

เฉพาะเจาะจง

นางสาวกนกวรรณ สังข์ทอง

เฉพาะเจาะจง

นางสาวศศิธร เวหา

เฉพาะเจาะจง

นางสาววิลัยวรรณ เชียงทอง

เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุภาภร พรมบรรจุ

เฉพาะเจาะจง

135,725.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวมณฑา เทวเดช
หจก.เอกชัย รถไฟฟ้า
นายลิขิต ทรายแก้ว

2,000.00 บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ จากัด
280.00 คุณ ศุภกฤษ อุนารณ
16,300.00 ธนวรรษ ผ้าม่าน
79,200.00 ณภัทร ออร์โต เซอร์วิส
750.00 กุ้ง พลาสติก
2,300.00 อนุวัตร อิเล็คทริค
5,000.00 เด็นทอล ไลน์
2,280.00 นางสาวพัชณินทร์ ฟูเฟือ่ ง
3,420.00 นางสาวกนกวรรณ สังข์ทอง
10,400.00 นางสาวศศิธร เวหา
12,387.50 นางสาววิลัยวรรณ เชียงทอง
1,000.00 นางสาวสุภาภร พรมบรรจุ
2,665.00 นางสาวมณฑา เทวเดช
45,900.00 หจก.เอกชัย รถไฟฟ้า
135,725.00 นายลิขิต ทรายแก้ว

10,209.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด

10,209.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

PA/1005
เกณฑ์ราคา PA/1007
เกณฑ์ราคา PA/1008
เกณฑ์ราคา PA/1009
เกณฑ์ราคา PA/1010
เกณฑ์ราคา PA/1011
เกณฑ์ราคา PA/1012
เกณฑ์ราคา PA/1014
เกณฑ์ราคา PA/1015
เกณฑ์ราคา PA/1016
เกณฑ์ราคา PA/1017
เกณฑ์ราคา PA/1018
เกณฑ์ราคา PA/1019
เกณฑ์ราคา PA/1020
เกณฑ์ราคา PA/1021
เกณฑ์ราคา PA/1022
เกณฑ์ราคา PA/1023
เกณฑ์ราคา PA/1024
เกณฑ์ราคา PA/1025
เกณฑ์ราคา

01/10/2564
01/10/2564
01/10/2564
04/10/2564
04/10/2564
04/10/2564
04/10/2564
04/10/2564
04/10/2564
11/10/2564
11/10/2564
11/10/2564
11/10/2564
11/10/2564
11/10/2564
11/10/2564
14/10/2564
14/10/2564
20/10/2564

แผนปฏิบตั กิ าร
เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน






















รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามแผนปฏิบัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบปะมาณ 2565 รอบเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2564
ลาดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

ซื้อวัสดุยานพาหนะ(ถ่านรีโมท)

ซื้อวัสดุอื่นๆ (เปลือกมะพร้าว)
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุถ่านไฟอัลคาไลน์ จานวน 2 รายการ

จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร (ปรุงสาเร็จ) รพ.สนาม

ซ่อมครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะทะเบียน กค-4164 ปข
ซื้อวัสดุสานักงานกระดาษ Thermal 80x80 mm.
จ้างเหมาบริการซ่อมบารุงอุปกรณ์ระบบบาบัดน้าสีย จานวน 2 รายการ

ซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ จานวน 1 รายการ
ซื้อครุภณ
ั ฑ์การแพทย์ปมั๊ ลมยูนิตทันตกรรม จานวน 1 เครื่อง

ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ

ซื้อวัสดุบริโภค
ซื้อวัสดุบริโภค
ซื้อวัสดุบริโภค
ซื้อวัสดุบริโภค
จ้างเหมาบริการทาความสะอาดเดือน พ.ย.64

ซื้อเวชภัณฑ์
ซื้อเวชภัณฑ์
ซื้อเวชภัณฑ์
ซื้อเวชภัณฑ์
ซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
ซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
หรือจัดจ้าง
(บาท)

80.00
750.00
7,790.00
30,975.00
3,800.00
40,960.00
7,000.00
3,500.00
26,103.72
3,728.80
3,157.00
10,080.00
9,755.50
3,003.00
88,880.00
81,641.00
52,000.00
37,450.00
1,900.00
45,000.00
92,000.00

80.00
750.00
7,790.00
30,975.00
3,800.00
40,960.00
7,000.00
3,500.00
26,103.72
3,728.80
3,157.00
10,080.00
9,755.50
3,003.00
88,880.00
81,641.00
52,000.00
37,450.00
1,900.00
45,000.00
92,000.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ร้านไก่ยานยนต์

เฉพาะเจาะจง บริษัท นาวิวัฒน์การช่าง (1992) จากัด
เฉพาะเจาะจง

นางสาวกนกวรรณ สังข์ทอง

เฉพาะเจาะจง

นางสาวศศิธร เวหา

เฉพาะเจาะจง

นางสาววิลัยวรรณ เชียงทอง

เฉพาะเจาะจง

นางสาวมณฑา เทวเดช
หจก.เพาเวอร์โปรดักส์

เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
เฉพาะเจาะจง

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

80.00 ร้านไก่ยานยนต์
นางสาวพัชณินทร์ ฟูเฟื่อง 750.00 นางสาวพัชณินทร์ ฟูเฟือ่ ง
ตั้งอี่ง๊วน
7,790.00 ตั้งอี่ง๊วน
นางนุชนาถ ชื่นบาน 30,975.00 นางนุชนาถ ชื่นบาน
ลิ้มชิ้นการไฟฟ้า
3,800.00 ลิ้มชิ้นการไฟฟ้า
หจก.ปิยะมาร์เก็ตติ้ง 40,960.00 หจก.ปิยะมาร์เก็ตติ้ง
เชน การไฟฟ้า
7,000.00 เชน การไฟฟ้า
ร้าน นานา คอมพิวเตอร์ 3,500.00 ร้าน นานา คอมพิวเตอร์

เฉพาะเจาะจง บริษัท นาวิวัฒน์การช่าง (1992) จากัด

เฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

บริษัท ซี เมดิค จากัด

เฉพาะเจาะจง บริษทั ทัศพร เมดิคอล จากัด

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

แผนปฏิบตั กิ าร

โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นไปตามแผน

PA/1026
เกณฑ์ราคา PA/1027
เกณฑ์ราคา PA/1028
เกณฑ์ราคา PA/1030
เกณฑ์ราคา PA/1031
เกณฑ์ราคา PA/1032
เกณฑ์ราคา PA/1033
เกณฑ์ราคา PA/1034
26,103.72 บริษัท นาวิวัฒน์การช่าง (1992) จากัด เกณฑ์ราคา PA/1035
3,728.80 บริษัท นาวิวัฒน์การช่าง (1992) จากัด เกณฑ์ราคา PA/1036
3,157.00 นางสาวกนกวรรณ สังข์ทอง เกณฑ์ราคา PA/1037
10,080.00 นางสาวศศิธร เวหา
เกณฑ์ราคา PA/1038
9,755.50 นางสาววิลัยวรรณ เชียงทอง เกณฑ์ราคา PA/1039
3,003.00 นางสาวมณฑา เทวเดช
เกณฑ์ราคา PA/1040
88,880.00 หจก.เพาเวอร์โปรดักส์
เกณฑ์ราคา PA/1041
81,641.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด เกณฑ์ราคา PH062/2565
52,000.00 บริษัท ไบโอจีนีเทค จากัด เกณฑ์ราคา PH063/2565
37,450.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด เกณฑ์ราคา PH064/2565
1,900.00 หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ เกณฑ์ราคา PH065/2565
เกณฑ์ราคา PL066/2565
45,000.00 บริษัท ซี เมดิค จากัด
92,000.00 บริษทั ทัศพร เมดิคอล จากัด เกณฑ์ราคา PL067/2565
เกณฑ์ราคา

20/10/2564
20/10/2564
20/10/2564
26/10/2564
26/10/2564
26/10/2564
26/10/2564
29/10/2564
29/10/2564
29/10/2564
29/10/2564
29/10/2564
29/10/2564
29/10/2564
29/10/2564
01/11/2564
01/11/2564
01/11/2564
01/11/2564
01/11/2564
01/11/2564























ไม่เป็นไปตามแผน

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามแผนปฏิบัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบปะมาณ 2565 รอบเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2564
วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ลาดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง หรือจัดจ้าง
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)
132 ซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ 35,530.00 35,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย ไดแอ็กนอสติก จากัด 35,530.00 บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก จากัด
133 จ้างเหมาบริการทาฟันปลอม 15,335.00 15,335.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สายน้าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี่ จากัด 15,335.00 บริษทั สายน้าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี่ จากัด
134 ซื้อวัสดุทันตกรรม
17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จากัด 17,000.00 บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จากัด

135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

ซื้อวัสดุทันตกรรม
1,155.00 1,155.00
ซื้อวัสดุทันตกรรม
5,136.00 5,136.00
ซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป 4,955.00 4,955.00
ซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป 5,880.00 5,880.00
ซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป 46,080.00 46,080.00
ซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป 6,510.30 6,510.30
ซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
11,190.00 11,190.00
ซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
85,000.00 85,000.00
ซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
94,818.05 94,818.05
ซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
74,000.00 74,000.00
ซื้อเวชภัณฑ์
10,000.00 10,000.00
ซื้อวัสดุเภสัชกรรม
18,100.00 18,100.00
ซื้อเวชภัณฑ์
5,778.00 5,778.00
ซื้อเวชภัณฑ์
9,400.00 9,400.00
ซื้อวัสดุทันตกรรม
4,500.00 4,500.00
ซื้อวัสดุทันตกรรม
4,610.00 4,610.00
ซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป 3,800.00 3,800.00
ซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป 2,200.00 2,200.00
ซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป 1,960.00 1,960.00

1,155.00 บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด 5,136.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จากัด 4,955.00 บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จากัด 5,880.00 บริษัท ไซเอนซ์ เมด จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จากัด

เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุ๊ป จากัด 46,080.00 บริษทั เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุ๊ป จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุ๊ป จากัด 6,510.30 บริษทั เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุ๊ป จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จากัด 11,190.00 บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ริชเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป จากัด 85,000.00 บริษัท ริชเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จากัด 94,818.05 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

บริษทั ทัศพร เมดิคอล จากัด
บริษัท ไบโอวาลิส จากัด
18,100.00 บริษัท พลาสติก สโตร์ จากัด
5,778.00 บริษัท พรอส ฟาร์มา จากัด
9,400.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จากัด
4,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจากัด ภาสิน
4,610.00 บริษัท เรียลเมด จากัด
3,800.00 บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จากัด
2,200.00 บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จากัด
1,960.00 หจก.ทวีคูณ ชุมพรค้าส่ง

เฉพาะเจาะจง บริษทั ทัศพร เมดิคอล จากัด 74,000.00
เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จากัด 10,000.00
เฉพาะเจาะจง บริษทั พลาสติก สโตร์ จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอส ฟาร์มา จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จากัด

ห้างหุ้นส่วนจากัด ภาสิน
เฉพาะเจาะจง บริษัท เรียลเมด จากัด
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จากัด
เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีคูณ ชุมพรค้าส่ง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

แผนปฏิบตั กิ าร

โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นไปตามแผน

เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา

PL068/2565

01/11/2564

PD010/2565

01/11/2564

PD011/2565

01/11/2564

PD012/2565

01/11/2564

PD013/2565

01/11/2564

PN022/2565

01/11/2564

PN023/2565

01/11/2564

PN024/2565

01/11/2564

PN025/2565

01/11/2564

PL069/2565

02/11/2564

PL070/2565

02/11/2564

PL071/2565

02/11/2564

PL072/2565

02/11/2564

PH073/2565

02/11/2564

PH074/2565

02/11/2564

PH075/2565

02/11/2564

PH076/2565

02/11/2564

PD014/2565

02/11/2564

PD015/2565

02/11/2564

PN026/2565

02/11/2564

PN027/2565

02/11/2564

PN028/2565

02/11/2564
























ไม่เป็นไปตามแผน

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามแผนปฏิบัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบปะมาณ 2565 รอบเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2564
ลาดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
หรือจัดจ้าง
(บาท)
20,972.00 20,972.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จากัด 20,972.00
5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอส ฟาร์มา จากัด 5,700.00
2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จากัด 2,400.00

ซื้อเวชภัณฑ์
ซื้อเวชภัณฑ์
ซื้อเวชภัณฑ์
ซื้อเวชภัณฑ์
6,000.00 6,000.00
ซื้อเวชภัณฑ์
5,800.00 5,800.00
ซื้อเวชภัณฑ์
8,150.00 8,150.00
ซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป 4,195.68 4,195.68
ซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป 5,564.00 5,564.00
ซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป 6,420.00 6,420.00
ซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป 1,926.00 1,926.00
ซื้อเวชภัณฑ์
17,600.00 17,600.00
ซื้อเวชภัณฑ์
4,446.92 4,446.92
ซื้อเวชภัณฑ์
27,713.00 27,713.00
ซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป 2,600.00 2,600.00
ซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป 7,500.00 7,500.00
ซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป 3,240.00 3,240.00
ซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป 3,800.00 3,800.00
ซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป 8,000.00 8,000.00
ซื้อเวชภัณฑ์
29,500.00 29,500.00
ซื้อเวชภัณฑ์
4,600.00 4,600.00
ซื้อเวชภัณฑ์
1,275.00 1,275.00
ซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป 5,987.72 5,987.72

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
บริษัท พรอส ฟาร์มา จากัด
บริษัท ธงทองโอสถ จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จากัด 6,000.00 บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จากัด 5,800.00 บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จากัด 8,150.00 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด 4,195.68 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด 5,564.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด 6,420.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด 1,926.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญา

PH077/2565

03/11/2564

PH078/2565

03/11/2564

PH079/2565

03/11/2564

PH080/2565

03/11/2564

PH081/2565

03/11/2564

PH082/2565

03/11/2564

PN029/2565

03/11/2564

PN030/2565

03/11/2564

PN031/2565

03/11/2564

PN032/2565

03/11/2564

PH083/2565

04/11/2564

PH084/2565

04/11/2564

PH085/2565

04/11/2564

PN033/2565

04/11/2564

PN034/2565

04/11/2564

PN035/2565

04/11/2564

PN036/2565

04/11/2564

PN037/2565

04/11/2564

PH086/2565

05/11/2564

PH087/2565

05/11/2564

PH088/2565

05/11/2564

5,987.72 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จากัด เกณฑ์ราคา

PN038/2565

05/11/2564

2,600.00 บริษัท แอสเซ้นนท์ เมดิคอล จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จากัด 7,500.00 บริษัท ไซเอนซ์ เมด จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด 3,240.00 บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอสเซ้นนท์ เมดิคอล จากัด 3,800.00 บริษัท แอสเซ้นนท์ เมดิคอล จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จากัด 8,000.00 บริษัท ไบโอคอททอน จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอสเซ้นนท์ เมดิคอล จากัด

เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จากัด 29,500.00 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จากัด 4,600.00 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด 1,275.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด

แผนปฏิบตั กิ าร

โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นไปตามแผน

เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา

เฉพาะเจาะจง บริษทั พาตาร์แลบ (2517) จากัด 17,600.00 บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด 4,446.92 บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท อินแพคฟาร์มา จากัด 27,713.00 บริษัท อินแพคฟาร์มา จากัด

เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จากัด

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
























ไม่เป็นไปตามแผน

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามแผนปฏิบัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบปะมาณ 2565 รอบเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2564
ลาดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
หรือจัดจ้าง
(บาท)

ซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป 1,999.83
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 41,000.00
ซื้อครุภณ
ั ฑ์การแพทย์ (มูลค่าต่ากว่าเกณฑ์)
7,500.00
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 98,090.00
ซื้อวัสดุสานักงาน
10,656.00
14,892.00
จ้างเหมาบริการทาตรายาง จานวน 3 รายการ
650.00
ซื้อวัสดุบริโภค
9,545.00
ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
2,790.00
47,075.00
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแก๊ส 48 กก.
3,750.00
จ้างเหมาบริการ BMS-HOSxP รายปี
19,855.00
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จานวน 6 รายการ
5,713.80
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 11 รายการ
11,430.00
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จานวน 4 รายการ
1,337.50
ซื้อวัสดุเกษตร จานวน 8 รายการ
3,279.55
27,600.00
ซื้อวัสดุการแพทย์ จานวน 2 รายการ
2,461.00
ซือ้ วัสดุสานักงานหมึกถ่ายเอกสาร จานวน 4 ขวด
17,976.00
ซื้อวัสดุสานักงาน กระดาษต่อ OPD CARD ไม่เจาะรู
4,500.00

จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทาลาย เดือน พ.ย. 64

จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร (ปรุงสาเร็จ) วันที่ 4-14 พ.ย.64

ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะเปลี่ยนยางรถยนต์ กต-5194 ปข

1,999.83
41,000.00
7,500.00
98,090.00
10,656.00
14,892.00
650.00
9,545.00
2,790.00
47,075.00
3,750.00
19,855.00
5,713.80
11,430.00
1,337.50
3,279.55
27,600.00
2,461.00
17,976.00
4,500.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จากัด

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นไปตามแผน

1,999.83 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จากัด เกณฑ์ราคา

PN039/2565

เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุ๊ป จากัด 41,000.00 บริษทั เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุ๊ป จากัด เกณฑ์ราคา PN040/2565
เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จากัด 7,500.00 บริษทั กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จากัด เกณฑ์ราคา PN041/2565
เฉพาะเจาะจง บริษัทช้างเผือกปิโตรเลี่ยม จากัด

98,090.00 บริษัทช้างเผือกปิโตรเลี่ยม จากัด เกณฑ์ราคา PA1048
เกณฑ์ราคา PA1049
10,656.00 น้าดื่มพฤกษา

เฉพาะเจาะจง

น้าดื่มพฤกษา

เฉพาะเจาะจง

หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี 14,892.00 หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี

เกณฑ์ราคา

เฉพาะเจาะจง

เปเปอร์เพรส
ตั้งอี่ง้วน
ลิ้มชิ้นการไฟฟ้า
นางนุชนาถ ชื่นบาน
ตั้งอี่ง้วน

เกณฑ์ราคา

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง บริษทั บางกอก เมดิคอล ซอฟแวร์ จากัด
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา

19,855.00 บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟแวร์ จากัด เกณฑ์ราคา

5,713.80 บริษัท เอ็น ซี เค เซ็นเตอร์ ซัพพลาย จากัด
ร้านลิ้มเจริญบางสะพาน 11,430.00 ร้านลิ้มเจริญบางสะพาน
บริษัท เอ็น ซี เค เซ็นเตอร์ ซัพพลาย จากัด 1,337.50 บริษัท เอ็น ซี เค เซ็นเตอร์ ซัพพลาย จากัด
เอ็น ซี เค เซ็นเตอร ซัพพลาย จากัด 3,279.55 เอ็น ซี เค เซ็นเตอร ซัพพลาย จากัด
ร้านธีรวัฒน์ยางยนต์ 27,600.00 ร้านธีรวัฒน์ยางยนต์
ร้านแหลมทอง อ๊อกซิเจน 2,461.00 ร้านแหลมทอง อ๊อกซิเจน
บริษัท เอ็น ซี เค เซ็นเตอร์ ซัพพลาย จากัด

เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
เฉพาะเจาะจง

650.00 เปเปอร์เพรส
9,545.00 ตั้งอี่ง้วน
2,790.00 ลิ้มชิ้นการไฟฟ้า
47,075.00 นางนุชนาถ ชื่นบาน
3,750.00 ตั้งอี่ง้วน

เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา

17,976.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด เกณฑ์ราคา

บริษัท ภาพอักษร จากัด 4,500.00 บริษัท ภาพอักษร จากัด

แผนปฏิบตั กิ าร

เกณฑ์ราคา

PA1050
PA1051
PA1052
PA1054
PA1058
PA1059
PA1060
PA1061
PA1062
PA1063
PA1064
PA1065
PA1066
PA1067
PA1068

05/11/2564
05/11/2564
05/11/2564
01/12/2564
01/11/2564
01/11/2564

1/11/2564
1/11/2564
1/11/2564
2/11/2564
02/11/2564

2/11/2564
03/11/2564
03/11/2564
03/11/2564
03/11/2564
03/11/2564

9/11/2564
9/11/2564
9/11/2564






















ไม่เป็นไปตามแผน

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามแผนปฏิบัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบปะมาณ 2565 รอบเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2564
ลาดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
หรือจัดจ้าง
(บาท)

369.15
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จานวน 9 รายการ
7,787.46
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 3 รายการ
16,007.20
ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 30 รายการ
40,882.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 4 รายการ
2,204.20
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กล่องโฟม จานวน 1 รายการ
600.00
ซื้อวัสดุบริโภค
3,435.00
ซื้อวัสดุบริโภค
11,200.00
ซื้อวัสดุบริโภค
9,458.00
ซื้อวัสดุบริโภค
5,060.00
ซื้อวัสดุบริโภค
2,040.00
16,095.00
จ้างเหมาบริการทาอาหาร 55,395.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน ๑๘ รายการ
11,210.00
ซ่อมครุภณ
ั ฑ์สานักงาน (ตู้แช่น้าเย็น OPD )
6,000.00
ซ่อมครุภณ
ั ฑ์สานักงานเครื่องปรับอากาศคลังเวชภัณฑ์
2,000.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวด้าย จานวน 1 โหล
150.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุลาโพงช่วยสอน
690.00
ซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ จานวน 8 รายการ
63,080.00
ซื้อวัสดุยานพาหนะถ่านรีโมทรถยนต์ กต-5194 ปข
250.00
ซื้อวัสดุกอ่ สร้างท่อสายยาง จานวน 1 ม้วน

จ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จานวน 3 รายการ

369.15
7,787.46
16,007.20
40,882.00
2,204.20
600.00
3,435.00
11,200.00
9,458.00
5,060.00
2,040.00
16,095.00
55,395.00
11,210.00
6,000.00
2,000.00
150.00
690.00
63,080.00
250.00

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เกณฑ์ราคา

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

วุฒิชัย

เกณฑ์ราคา

เฉพาะเจาะจง

ร้านศีกษาภัณฑ์บางสะพาน 40,882.00 ร้านศีกษาภัณฑ์บางสะพาน

เกณฑ์ราคา

เฉพาะเจาะจง

บางสะพานวิศวกรรม 2,204.20 บางสะพานวิศวกรรม
กุ้ง พลาสติก
600.00 กุ้ง พลาสติก
นางสาวกนกวรรณ สังข์ทอง 3,435.00 นางสาวกนกวรรณ สังข์ทอง
นางสาวศศิธร เวหา 11,200.00 นางสาวศศิธร เวหา
นางสาววิลัยวรรณ เชียงทอง 9,458.00 นางสาววิลัยวรรณ เชียงทอง
นางสาวมณฑา เทวเดช 5,060.00 นางสาวมณฑา เทวเดช
นางสาวพัชณินทร์ ฟูเฟื่อง 2,040.00 นางสาวพัชณินทร์ ฟูเฟือ่ ง

เกณฑ์ราคา

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอ แคล เซ็นเตอร์ จากัด
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

16,007.20 วุฒิชัย

เกณฑ์ราคา

เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา

16,095.00 บริษทั ไบโอ แคล เซ็นเตอร์ จากัด เกณฑ์ราคา

นางนุชนาถ ชื่นบาน 55,395.00 นางนุชนาถ ชื่นบาน
ธิติวิศวกรรม
11,210.00 ธิติวิศวกรรม
ร้านณภัทร ออร์โต้ เซอร์วิส 6,000.00 ร้านณภัทร ออร์โต้ เซอร์วิส
ร้านณภัทร ออร์โต้ เซอร์วิส 2,000.00 ร้านณภัทร ออร์โต้ เซอร์วิส
ร้านทวีศิลป
150.00 ร้านทวีศิลป
อนุวัตร อิเล็คทริค
690.00 อนุวัตร อิเล็คทริค
คอมพิวเตอร์คลินิก
63,080.00 คอมพิวเตอร์คลินิก
ร้านไก่ยานยนต์
250.00 ร้านไก่ยานยนต์

แผนปฏิบตั กิ าร

โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นไปตามแผน

บริษัท ภาพอักษร จากัด 369.15 บริษัท ภาพอักษร จากัด
ศิริภัณฑ์บางสะพานค้าวัสดุ 7,787.46 ศิริภณ
ั ฑ์บางสะพานค้าวัสดุ

เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของสัญญา

เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา

PA1069
PA1070
PA1071
PA1072
PA1073
PA1074
PA1075
PA1076
PA1077
PA1078
PA1079
PA1080
PA1081
PA1082
PA1083
PA1084
PA1085
PA1086
PA1087
PA1088

9/11/2564
9/11/2564
09/11/2564
09/11/2564
09/11/2564
09/11/2564
10/11/2564
10/11/2564
10/11/2564
10/11/2564
10/11/2564
11/11/2564
11/11/2564
11/11/2564
15/11/2564
15/11/2564
15/11/2564
15/11/2564
15/11/2564
15/11/2564






















ไม่เป็นไปตามแผน

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามแผนปฏิบัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบปะมาณ 2565 รอบเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2564
ลาดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235

ซ่อมครุภณ
ั ฑ์สานักงานโทรศัพ์ตสู้ าขา
จ้างเหมาบริการรือ้ เปลีย่ นฝ้าเพดาน ที่ รพสต.ทรายทอง

จ้างเหมาบริการเปลี่ยนบานประตูตกึ ผู้ป่วยใน
ซื้อครุภณ
ั ฑ์การเกษตรเครื่องตัดหญ้าสะพาย จานวน 1 เครื่อง

ซื้อวัสดุอื่นๆ จานวน 6 รายการ
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแก๊ส 48 กก. จานวน 2 ถัง

ซื้อวัสดุบริโภค
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 8 รายการ

ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไปออกซิเจนเหลว

ซื้อวัสดุบริโภค
จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไปออกซิเจนท่อ จานวน 3 รายการ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ซ่อมครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ (กค-2392)

ซ่อมครุภณ
ั ฑ์สานักงาน (แอร์คลังยา)
ซื้อครุภณ
ั ฑ์การแพทย์(อุปกรณ์ยึดจับแผ่นรับภาพรังษี)

ซื้อเวชภัณฑ์ จานวน 6 รายการ

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
หรือจัดจ้าง
(บาท)

1,500.00
7,060.00
4,830.00
10,004.50
11,957.25
2,400.00
11,038.00
5,683.00
325,000.00
42,918.81
3,952.00
60,290.00
6,154.00
2,300.50
14,400.00
11,580.00
256.80
1,800.00
12,000.00
10,680.00

1,500.00
7,060.00
4,830.00
10,004.50
11,957.25
2,400.00
11,038.00
5,683.00

เฉพาะเจาะจง

325,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี เอ็ม ซี ไบโอเทค จากัด 325,000.00

42,918.81
3,952.00
60,290.00
6,154.00
2,300.50
14,400.00
11,580.00
256.80
1,800.00
12,000.00

เฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เฉพาะเจาะจง

1,500.00 คอมพิวเตอร์คลินิก
7,060.00 นายลิขิต ทรายแก้ว
4,830.00 นายลิขิต ทรายแก้ว

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็น ซี เค เซ็นเตอร์ ซัพพลาย จากัด

10,004.50 บริษัท เอ็น ซี เค เซ็นเตอร์ ซัพพลาย

จากัด เกณฑ์ราคา

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็น ซี เค เซ็นเตอร์ ซัพพลาย จากัด

11,957.25 บริษัท เอ็น ซี เค เซ็นเตอร์ ซัพพลาย

จากัด เกณฑ์ราคา

เฉพาะเจาะจง

ตั้งอี่ง้วน
ตั้งอี่ง้วน
ตั้งอี่ง้วน

2,400.00 ตั้งอี่ง้วน
11,038.00 ตั้งอี่ง้วน
5,683.00 ตั้งอี่ง้วน

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

แผนปฏิบตั กิ าร

โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นไปตามแผน

คอมพิวเตอร์คลินิก
นายลิขิต ทรายแก้ว
นายลิขิต ทรายแก้ว

เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของสัญญา

เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา

เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา

บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเทค จากัด

เกณฑ์ราคา

ร้านแหลมทอง อ๊อกซิเย่น 42,918.81 ร้านแหลมทอง อ๊อกซิเย่น
นางสาวกนกวรรณ สังข์ทอง 3,952.00 นางสาวกนกวรรณ สังข์ทอง

เกณฑ์ราคา

นางนุชนาถ ชื่นบาน 60,290.00 นางนุชนาถ ชื่นบาน
ร้านลิ้มเจริญบางสะพาน 6,154.00 ร้านลิ้มเจริญบางสะพาน
ร้านแหลมทองอ๊อกซิเย่น 2,300.50 ร้านแหลมทองอ๊อกซิเย่น
ท่าเกวียนเฟอร์นิเทค 14,400.00 ท่าเกวียนเฟอร์นิเทค
ร้านนานาคอมพิวเตอร์ 11,580.00 ร้าน นานาคอมพิวเตอร์
ร้านธีรวัฒน์ยางยนต์
256.80 ร้านธีรวัฒน์ยางยนต์
ร้านณภัทร ออร์โต้ เซอร์วิส 1,800.00 ร้านณภัทร ออร์โต้ เซอร์วิส
หจก.สามัญ เอส พี เอนจิเนีย 12,000.00 หจก.สามัญ เอส พี เอนจิเนีย

เกณฑ์ราคา

เกณฑ์ราคา

เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา

10,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จากัด 10,680.00 บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จากัด เกณฑ์ราคา

PA1089
PA1090
PA1092
PA1093
PA1094
PA1095
PA1096
PA1097
PA1099
PA1100
PA1102
PA1106
PA1107
PA1108
PA1109
PA1110
PA1112
PA1113
PA1114
PH090/2565

19/11/2564
19/11/2564
22/11/2564
22/11/2564
22/11/2564
22/11/2564
22/11/2564
22/11/2564
26/11/2564
26/11/2564
29/11/2564
29/11/2564
30/11/2564
30/11/2564
30/11/2564
30/11/2564
30/11/2564
30/11/2564
30/11/2564
08/11/2564






















ไม่เป็นไปตามแผน

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามแผนปฏิบัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบปะมาณ 2565 รอบเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2564
วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ลาดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง หรือจัดจ้าง
โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)
236 ซื้อเวชภัณฑ์ จานวน 3 รายการ 7,918.00 7,918.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด 7,918.00 บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด เกณฑ์ราคา PH091/2565 08/11/2564

237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252

ซื้อเวชภัณฑ์ จานวน 1 รายการ
ซื้อเวชภัณฑ์ จานวน 1 รายการ
ซื้อเวชภัณฑ์ จานวน 1 รายการ
ซื้อเวชภัณฑ์ จานวน 1 รายการ
ซื้อเวชภัณฑ์ จานวน 1 รายการ
ซื้อเวชภัณฑ์ จานวน 2 รายการ
ซื้อเวชภัณฑ์ จานวน 2 รายการ
ซื้อเวชภัณฑ์ จานวน 1 รายการ
ซื้อเวชภัณฑ์ จานวน 1 รายการ
ซื้อเวชภัณฑ์ จานวน 1 รายการ
ซื้อเวชภัณฑ์ จานวน 1 รายการ
ซื้อเวชภัณฑ์ จานวน 1 รายการ
ซื้อเวชภัณฑ์ จานวน 1 รายการ
ซื้อเวชภัณฑ์ จานวน 1 รายการ
ซื้อเวชภัณฑ์ จานวน 1 รายการ
ซื้อเวชภัณฑ์ จานวน 1 รายการ

609.90
2,582.00
20,550.00
15,087.00
21,000.00
33,400.00
8,700.00
10,400.00
3,000.00
2,550.00
10,111.50
8,560.00
1,800.00
1,050.00
4,200.00
9,630.00

609.90
2,582.00
20,550.00
15,087.00
21,000.00
33,400.00

8,700.00
10,400.00

3,000.00
2,550.00
10,111.50

8,560.00
1,800.00
1,050.00
4,200.00
9,630.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด 609.90
เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จากัด 2,582.00
เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ จากัด 20,550.00
เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด 15,087.00
เฉพาะเจาะจง บริษทั แก้วมังกรเภสัช จากัด 21,000.00
เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จากัด 33,400.00
เฉพาะเจาะจง บริษทั บางกอก ดรัก จากัด 8,700.00
เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด 10,400.00
เฉพาะเจาะจง บริษัท มาชา แลบ จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเอฟดี จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปีย้ น จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปีย้ น จากัด

3,000.00
2,550.00
10,111.50

8,560.00
1,800.00
1,050.00
เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัด ภิญโญฟาร์มาซี 4,200.00
เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จากัด 9,630.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด เกณฑ์ราคา PH092/2565

08/11/2564

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จากัด เกณฑ์ราคา PH093/2565

08/11/2564

บริษทั วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ จากัด เกณฑ์ราคา
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด เกณฑ์ราคา
บริษัท แก้วมังกรเภสัช จากัด เกณฑ์ราคา
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด เกณฑ์ราคา
บริษัท บางกอก ดรัก จากัด เกณฑ์ราคา
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด เกณฑ์ราคา
บริษัท มาชา แลบ จากัด เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
บริษัท ไทยเอฟดี จากัด
บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จากัด เกณฑ์ราคา
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด เกณฑ์ราคา
เกณฑ์ราคา
บริษัท ยูโทเปีย้ น จากัด
เกณฑ์ราคา
บริษัท ยูโทเปีย้ น จากัด
ห้างหุน้ ส่วนจากัด ภิญโญฟาร์มาซี เกณฑ์ราคา
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด เกณฑ์ราคา

PH094/2565

08/11/2564

PH095/2565

08/11/2564

PH096/2565

09/11/2564

PH097/2565

09/11/2564

PH098/2565

09/11/2564

PH099/2565

09/11/2564

PH100/2565

09/11/2564

PH101/2565

10/11/2564

PH102/2565

10/11/2564

PH103/2565

10/11/2564

PH104/2565

10/11/2564

PH105/2565

10/11/2564

PH106/2565

10/11/2564

PH107/2565

10/11/2564

แผนปฏิบตั กิ าร
เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน



















