
แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรุป

1 รายงานขอซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ 7,640.00 7,640.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 7,640.00 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เกณฑ์ราคา PH247/2565 01/02/2565

2 รายงานขอซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ 10,040.00 10,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด 10,040.00 บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด เกณฑ์ราคา PH248/2565 01/02/2565

3 รายงานขอซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาซา แลบ จ ากัด 3,000.00 บริษัท มาซา แลบ จ ากัด เกณฑ์ราคา PH249/2565 01/02/2565

4 รายงานขอซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด 8,000.00 บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา PH250/2565 01/02/2565

5 รายงานขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 39,000.00   39,000.00 เฉพาะเจาะจง เด็นทอลไลน์ 39,000.00 เด็นทอลไลน์ เกณฑ์ราคา PD030/2565 01/02/2565

6 รายงานขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 3,590.00 3,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 3,590.00 บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั เกณฑ์ราคา PD031/2565 01/02/2565

7 รายงานขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 13,885.00 13,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากดั 13,885.00 บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากดั เกณฑ์ราคา PD032/2565 01/02/2565

8 รายงานขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 6,420.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PD033/2565 01/02/2565

9 รายงานขอซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,440.00 3,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากดั 3,440.00 บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากดั เกณฑ์ราคา PN075/2565 01/02/2565

10 รายงานขอซ้ือวัสดุการแพทย์ 33,548.60 33,548.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอ็ม ซี เอส จ ากดั 33,548.60 บริษัท เอส เอ็ม ซี เอส จ ากดั เกณฑ์ราคา PN076/2565 01/02/2565

11 รายงานขอซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอม็มีเน้นซ์ อนิเตอร์เนชั่ลแนล จ ากดั 3,500.00 บริษทั เอม็มีเน้นซ์ อนิเตอร์เนชั่ลแนล จ ากดั เกณฑ์ราคา PN077/2565 01/02/2565

12 รายงานขอซ้ือวัสดุการแพทย์ 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

13 รายงานขอซ้ือวัสดุการแพทย์ 25,400.00 25,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด 25,400.00 บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด เกณฑ์ราคา PN079/2565 01/02/2565

14 รายงานขอซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ 640.00 640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 640.00 บริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด เกณฑ์ราคา PH251/2565 02/02/2565

15 รายงานขอซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 2,800.00 บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั เกณฑ์ราคา PH252/2565 02/02/2565

16 รายงานขอซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จ ากัด 9,000.00 บริษัท ยูเมด้า จ ากัด เกณฑ์ราคา PH253/2565 02/02/2565

17 รายงานขอซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวไลฟ ์ฟาร์มา จ ากัด 3,200.00 บริษัท นิวไลฟ ์ฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคา PH254/2565 02/02/2565

18 รายงานขอซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ 31,500.00 31,500.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัช 31,500.00 องค์การเภสัช เกณฑ์ราคา PH255/2565 02/02/2565

19 รายงานขอซ้ือวัสดุการแพทย์ 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

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

วันที ่  28 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง
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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

วันที ่  28 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565
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20 รายงานขอซ้ือวัสดุประจ าเตียง 17,700.00 17,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอส จ ีเทคเมด กรุ๊ป จ ากัด 17,700.00 บริษัท เอ็ม เอส จ ีเทคเมด กรุ๊ป จ ากัด เกณฑ์ราคา PN081/2565 02/02/2565

21 รายงานขอซ้ือวัสดุการแพทย์ 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

22 รายงานขอซ้ือวัสดุการแพทย์ 12,900.00 12,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากดั 12,900.00 บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากดั เกณฑ์ราคา PN083/2565 02/02/2565

23 รายงานขอซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนสามญัสุวิดา เทรดด้ิง 3,300.00 หา้งหุ้นส่วนสามญัสุวิดา เทรดด้ิง เกณฑ์ราคา PN085/2565 02/02/2565

24 รายงานขอซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,920.00 3,920.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีคูณ ชุมพรค้าส่ง 3,920.00 หจก.ทวีคูณ ชุมพรค้าส่ง เกณฑ์ราคา PN087/2565 03/02/2565

25 รายงานขอซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากัด 4,600.00 บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา PN088/2565 03/02/2565

26 รายงานขอซ้ือวัสดุการแพทย์ 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

27 รายงานขอซ้ือวัสดุการแพทย์ 8,520.00 8,520.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมบางสะพาน 8,520.00 สหกรณ์โคนมบางสะพาน เกณฑ์ราคา PN090/2565 03/02/2565

28 รายงานขอซ้ือวัสดุการแพทยท์ั่วไป 9,150.00 9,150.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 9,150.00 หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต เกณฑ์ราคา PT034/2565 04/02/2565

29 รายงานขอซ้ือครุภณัฑ์ทันตกรรม 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง เด็นทอลไลน์ 30,000.00 เด็นทอลไลน์ เกณฑ์ราคา PD035/2565 04/02/2565


