
แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

1 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 3 รายการ 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 16,050.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั เกณฑ์ราคา PH6601/2566 03/10/2565

2 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 13,700.00 13,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด 13,700.00 บริษัท ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากดั เกณฑ์ราคา PH6602/2566 03/10/2565

3 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,407.50 2,407.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท อนิแพคฟาร์มา จ ากดั 2,407.50 บริษัท อนิแพคฟาร์มา จ ากดั เกณฑ์ราคา PH6603/2566 03/10/2565

4 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 44,137.50 44,137.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 44,137.50 บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา PH6604/2566 03/10/2565

5 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 5,500.00 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด เกณฑ์ราคา PH6605/2566 03/10/2565

6 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 2 รายการ 2,840.00 2,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 2,840.00 บริษัท ท.ีแมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั เกณฑ์ราคา PH6606/2566 03/10/2565

7 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั 11,400.00 บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั เกณฑ์ราคา PH6607/2566 03/10/2565

8 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 9,750.00 9,750.00 เฉพาะเจาะจง บรัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 9,750.00 บรัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั เกณฑ์ราคา PH6608/2566 03/10/2565

9 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม จ านวน 1 รายการ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ปยิะมาร์เกต็ต้ิง 48,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปิยะมาร์เก็ตต้ิง เกณฑ์ราคา PH6609/2566 03/10/2565

10 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 13,700.00 13,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด 13,700.00 บริษัท ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากดั เกณฑ์ราคา PH6610/2566 03/10/2565

11 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 5,900.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั เกณฑ์ราคา PH6611/2566 03/10/2565

12 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,540.00 3,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากดั 3,540.00 บริษทั โพส เฮลท ์แคร์ จ ากดั เกณฑ์ราคา PH6612/2566 03/10/2565

13 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 3,000.00 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด เกณฑ์ราคา PH6613/2566 03/10/2565

14 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,048.00 2,048.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 2,048.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PH6614/2566 03/10/2565

15 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 16,050.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PH6615/2566 03/10/2565

16 ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ทัว่ไป 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชยี เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั 20,000.00 บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด เกณฑ์ราคา PN6601/2566 03/10/2565

17 ซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 1 รายการ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอม็ เอส จี เทคเมด กรุ๊ป จ ากดั 2,800.00 บริษทั เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุ๊ป จ ากัด เกณฑ์ราคา PN6602/2566 03/10/2565

18 ซ้ือวัสดุการแพทย์ทั่วไป จ านวน 1 รายการ 4,950.00 4,950.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีคูณ ชุมพรค้าส่ง 4,950.00 หจก.ทวีคูณ ชุมพรค้าส่ง เกณฑ์ราคา PN6603/2566 03/10/2565

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

วันที ่  31 ตลุาคม  พ.ศ. 2565

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

( นางสาวนันทนา ก าบัง ) 
 หัวหน้าเจ้าหน้าที ่



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

วันที ่  31 ตลุาคม  พ.ศ. 2565

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

19 ซ้ือวัสดุการแพทย์ทั่วไป จ านวน 1 รายการ 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บาลานซ์ เมดิคอล59 จ ากดั 14,000.00 บริษทั บาลานซ์ เมดิคอล59 จ ากดั เกณฑ์ราคา PN6604/2566 03/10/2565

20 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 5,778.00 5,778.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั 5,778.00 บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั เกณฑ์ราคา PH6617/2566 04/10/2565

21 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,567.38 3,567.38 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 3,567.38 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั เกณฑ์ราคา PH6618/2566 04/10/2565

22 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 20,062.50 20,062.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีฟาม จ ากัด 20,062.50 บริษัท ซีฟาม จ ากัด เกณฑ์ราคา PH6619/2566 04/10/2565

23 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 5,908.00 5,908.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 5,908.00 บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั เกณฑ์ราคา PH6620/2566 04/10/2565

24 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,872.00 1,872.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 1,872.00 บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั เกณฑ์ราคา PH6621/2566 04/10/2565

25 ซ้ือวัสดุการแพทย์ทั่วไป จ านวน 1 รายการ 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด 1,400.00 บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั เกณฑ์ราคา PN6605/2566 04/10/2565

26 ซ้ือวัสดุการแพทย์ทั่วไป จ านวน 1 รายการ 55,200.00 55,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั บีเอม็ดับเบิล้ย ูกู๊ด เมดิคัล 55,200.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บเีอม็ดับเบิล้ยู กู๊ด เมดิคัล เกณฑ์ราคา PN6606/2566 04/10/2565

27 ซ้ือวัสดุการแพทย์ทั่วไป จ านวน 1 รายการ 9,745.00 9,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชยี เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั 9,745.00 บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด เกณฑ์ราคา PN6607/2566 04/10/2565

28 ซ้ือวัสดุการแพทย์ทั่วไป จ านวน 1 รายการ 14,850.00 14,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากัด 14,850.00 บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PN6608/2566 04/10/2565

29 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 2 รายการ 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอล็.เอช.เทร็ดด้ิง จ ากดั 3,210.00 บริษัท บ.ีเอ็ล.เอช.เทร็ดด้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา PH6623/2566 05/10/2565

30 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 2 รายการ 48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 48,150.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั เกณฑ์ราคา PH6624/2566 05/10/2565

31 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 2 รายการ 8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากดั 8,800.00 บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากดั เกณฑ์ราคา PH6625/2566 05/10/2565

32 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 15,570.00 15,570.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ภญิโญฟาร์มาซี 15,570.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญฟาร์มาซี เกณฑ์ราคา PH6626/2566 05/10/2565

33 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ภญิโญฟาร์มาซี 9,600.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญฟาร์มาซี เกณฑ์ราคา PH6627/2566 05/10/2565

34 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 4,875.00 4,875.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากัด 4,875.00 บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั เกณฑ์ราคา PH6628/2566 05/10/2565

35 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีเอน็ พ ีเฮลทแ์คร์ จ ากดั 7,200.00 บริษัท ที เอ็น พ ีเฮลท์แคร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PH6629/2566 05/10/2565

36 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 9,030.00 9,030.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ภญิโญฟาร์มาซี 9,030.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญฟาร์มาซี เกณฑ์ราคา PH6630/2566 05/10/2565

 หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

( นางสาวนันทนา ก าบัง ) 
 หัวหน้าเจ้าหน้าที ่



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

วันที ่  31 ตลุาคม  พ.ศ. 2565

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

37 ซ้ือวัสดุการแพทย์ทั่วไป จ านวน 1 รายการ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.ว.ีพี. เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด 10,000.00 บริษัท เอม็.ว.ีพ.ี เอน็เตอร์ไพร์ส จ ากดั เกณฑ์ราคา PN6609/2566 05/10/2565

38 ซ้ือวัสดุการแพทย์ทั่วไป จ านวน 1 รายการ 27,606.00 27,606.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 27,606.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PN6610/2566 05/10/2565

39 ซ้ือวัสดุการแพทย์ทั่วไป จ านวน 1 รายการ 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 4,900.00 บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากดั เกณฑ์ราคา PN6611/2566 05/10/2565

40 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,750.00 2,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด 2,750.00 บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด เกณฑ์ราคา PH6632/2566 06/10/2565

41 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเอฟดี จ ากัด 7,500.00 บริษัท ไทยเอฟดี จ ากัด เกณฑ์ราคา PH6633/2566 06/10/2565

42 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 24,800.00 24,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 24,800.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา PH6634/2566 06/10/2565

43 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 18,104.40 18,104.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 18,104.40 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PH6635/2566 06/10/2565

44 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 2 รายการ 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด 75,000.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด เกณฑ์ราคา PH6636/2566 06/10/2565

45 ซ้ือวัสดุการแพทย์ทั่วไป จ านวน 1 รายการ 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 6,420.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PN6612/2566 06/10/2565

46 ซ้ือวัสดุการแพทย์ทั่วไป จ านวน 1 รายการ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ดับเบิ้ลยู อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากดั 3,500.00 บริษัท อาร์ดับเบิ้ลย ูอนิเตอร์เทรดด้ิง จ ากดั เกณฑ์ราคา PN6613/2566 06/10/2565

47 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 2 รายการ 34,454.00 34,454.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั 34,454.00 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั เกณฑ์ราคา PH6638/2566 07/10/2565

48 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 2 รายการ 15,500.00 15,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พาตาร์แลบ 2517 จ ากดั 15,500.00 บริษัท พาตาร์แลบ 2517 จ ากัด เกณฑ์ราคา PH6639/2566 07/10/2565

49 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 2 รายการ 11,200.00 11,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 11,200.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา PH6640/2566 07/10/2565

50 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 2 รายการ 20,360.00 20,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 20,360.00 บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั เกณฑ์ราคา PH6641/2566 07/10/2565

51 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีโอ.เคมคีอลส์ 1979 จ ากดั 7,200.00 บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์ 1979 จ ากัด เกณฑ์ราคา PH6642/2566 07/10/2565

52 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,797.60 1,797.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั 1,797.60 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั เกณฑ์ราคา PH6643/2566 07/10/2565

53 ซ้ือวัสดุการแพทย์ทั่วไป จ านวน 1 รายการ 2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 2,675.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PN6614/2566 07/10/2565

54 ซ้ือวสัดุการแพทยท์ั่วไป จ านวน 15 รายการ 33,573.00 33,573.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอม็ ซี เอส จ ากดั 33,573.00 บริษทั เอส เอม็ ซี เอส จ ากดั เกณฑ์ราคา PN6615/2566 07/10/2565

 หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

( นางสาวนันทนา ก าบัง ) 
 หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
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ราคากลาง 
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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

วันที ่  31 ตลุาคม  พ.ศ. 2565
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

55 ซ้ือวัสดุการแพทย์ทั่วไป จ านวน 1 รายการ 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 12,840.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PN6616/2566 10/10/2565

56 ซ้ือวัสดุการแพทย์ทั่วไป จ านวน 1 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บาลานซ์ เมดิคอล59 จ ากดั 1,500.00 บริษทั บาลานซ์ เมดิคอล59 จ ากดั เกณฑ์ราคา PN6617/2566 10/10/2565

57 ซ้ือวัสดุการแพทย์ทั่วไป จ านวน 1 รายการ 9,244.80 9,244.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 9,244.80 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PN6618/2566 11/10/2565

58 ซ้ือวัสดุการแพทย์ทั่วไป จ านวน 1 รายการ 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บาลานซ์ เมดิคอล59 จ ากดั 11,000.00 บริษทั บาลานซ์ เมดิคอล59 จ ากดั เกณฑ์ราคา PN6619/2566 11/10/2565

59 ซ้ือวัสดุการแพทย์ทั่วไป จ านวน 1 รายการ 3,180.00 3,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากดั 3,180.00 บริษทั โพส เฮลท ์แคร์ จ ากดั เกณฑ์ราคา PN6620/2566 11/10/2565

60 ซ้ือวัสดุการแพทย์ทั่วไป จ านวน 1 รายการ 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กวีทรัพทย์ ซัพพลาย จ ากัด 13,500.00 บริษัท กวทีรัพทย ์ซัพพลาย จ ากัด เกณฑ์ราคา PN6621/2566 11/10/2565

61 ซ้ือวัสดุการแพทย์ทั่วไป จ านวน 3 รายการ 8,228.30 8,228.30 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 8,228.30 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PN6622/2566 11/10/2565

62 ซ้ือวัสดุการแพทย์ทั่วไป จ านวน 4 รายการ 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอม็ ซี เอส จ ากดั 2,700.00 บริษทั เอส เอม็ ซี เอส จ ากดั เกณฑ์ราคา PN6623/2566 11/10/2565

63 ซ้ือวัสดุการแพทย์ทั่วไป จ านวน 9 รายการ 14,820.00 14,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชยี เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั 14,820.00 บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด เกณฑ์ราคา PN6624/2566 11/10/2565

64 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด 10,000.00 บริษัท ไบโอวาลิส จ ากดั เกณฑ์ราคา PH6645/2566 12/10/2565

65 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากดั 4,400.00 บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด เกณฑ์ราคา PH6646/2566 12/10/2565

66 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 96,300.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั เกณฑ์ราคา PH6647/2566 12/10/2565

67 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 37,600.00 37,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เกอร์เทค อนิเตอร์เนชั่นแนล 37,600.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เกอร์เทค อนิเตอร์เนชั่นแนล เกณฑ์ราคา PH6648/2566 12/10/2565

68 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั นวิฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากดั 5,600.00 บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PH6649/2566 12/10/2565

69 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จ ากัด 2,140.00 บริษัท ยูนีซัน จ ากัด เกณฑ์ราคา PH6649/2566 12/10/2565

70 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,775.00 2,775.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 2,775.00 บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด เกณฑ์ราคา PH6652/2566 17/10/2565

71 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 6,450.00 6,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด 6,450.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด เกณฑ์ราคา PH6653/2566 17/10/2565

72 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 31,458.00 31,458.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 31,458.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั เกณฑ์ราคา PH6654/2566 17/10/2565

 หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

( นางสาวนันทนา ก าบัง ) 
 หัวหน้าเจ้าหน้าที ่



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง
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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

วันที ่  31 ตลุาคม  พ.ศ. 2565

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

73 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 6,000.00 บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั เกณฑ์ราคา PH6655/2566 17/10/2565

74 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 3 รายการ 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วี.แอนด์.ว.ี กรุงเทพฯ จ ากดั 6,500.00 บริษัท ว.ีแอนด์.ว.ี กรุงเทพฯ จ ากัด เกณฑ์ราคา PH6657/2566 18/10/2565

75 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 321.00 321.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 321.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PH6658/2566 18/10/2565

76 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 2 รายการ 2,671.79 2,671.79 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 2,671.79 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PH6659/2566 18/10/2565

77 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,298.98 1,298.98 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 1,298.98 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PH6660/2566 18/10/2565

78 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,123.50 1,123.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีลแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั 1,123.50 บริษัท ดีลแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั เกณฑ์ราคา PH6661/2566 18/10/2565

79 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 11,128.00 11,128.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั 11,128.00 บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั เกณฑ์ราคา PH6662/2566 18/10/2565

80 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 2,568.00 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั เกณฑ์ราคา PH6663/2566 18/10/2565

81 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 48,150.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั เกณฑ์ราคา PH6664/2566 18/10/2565

82 ซ้ือวัสดุการแพทย์ทัว่ไป 300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนเบิล เมด จ ากัด 300,000.00 บริษัท โนเบลิ เมด จ ากัด เกณฑ์ราคา PA6601/2566 01/12/2565

83 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 28,441.00 28,441.00 เฉพาะเจาะจง ล้ิมเจริญบางสะพาน 28,441.00 ล้ิมเจริญบางสะพาน เกณฑ์ราคา PA6601/2566 03/10/2565

84 ซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กง-4164 15,800.00 15,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรวัฒน์ยางยนต์ 15,800.00 ร้านธีรวัฒน์ยางยนต์ เกณฑ์ราคา PA6602/2566 03/10/2565

85 ซ้ือวัสดุอื่น 545.00 545.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไก่ยานยนต์ 545.00 ร้านไก่ยานยนต์ เกณฑ์ราคา PA6603/2566 03/10/2565

86 เหมาบริการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารจ่ายกลาง 42,500.00 42,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันต์ แดงฉ่ า 42,500.00 นายอนันต์ แดงฉ่ า เกณฑ์ราคา PA6604/2566 03/10/2565

87 ค่าบริการบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการคิวโรงพยาบาล 14,925.00 14,925.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นีโอเน็ตเวร์ิค จ ากดั 14,925.00 บริษัท นีโอเน็ตเวิร์ค จ ากดั เกณฑ์ราคา PA6610/2566 07/10/2565

88 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 13,400.00 13,400.00 เฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์คลินิก 13,400.00 คอมพิวเตอร์คลินิก เกณฑ์ราคา PA6611/2566 07/10/2565

89 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.พ.ีพารากอน 32,000.00 หจก.เอส.พ.ีพารากอน เกณฑ์ราคา PA6612/2566 07/10/2565

90 ซ้ือวัสดุส านักงาน 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภาพอักษร จ ากัด 70,000.00 บริษัท ภาพอกัษร จ ากดั เกณฑ์ราคา PA6613/2566 07/10/2565

 หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

( นางสาวนันทนา ก าบัง ) 
 หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
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91 ซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กค-6733 2,479.19 2,479.19 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าประจวบคีรีขนัธจ์ ากดั 2,479.19 บริษัท โตโยต้าประจวบคีรีขันธจ์ ากัด เกณฑ์ราคา PA6614/2566 07/10/2565

92 ซ้ือวัสดุบริโภค 12,315.00 12,315.00 เฉพาะเจาะจง ต้ังอี่ง๊วน 12,315.00 ต้ังอี่ง๊วน เกณฑ์ราคา PA6615/2566 07/10/2565

93 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 57,600.00 57,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พลาสติกสโตร์ จ ากัด 57,600.00 บริษทั พลาสติกสโตร์ จ ากดั เกณฑ์ราคา PA6616/2566 07/10/2565

94 ซ้ือวัสดุการแพทย์ทัว่ไป 15,836.00 15,836.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมทองอ๊อกซิเย่น 15,836.00 ร้านแหลมทองอ๊อกซิเย่น เกณฑ์ราคา PA6617/2566 07/10/2565

95 งานจ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงห้องแยกโรค 39,483.00 39,483.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมกกะฟิล จ ากัด 39,483.00 บริษัท เมกกะฟิล จ ากัด เกณฑ์ราคา PA6618/2566 07/10/2565

96 ซ้ือวัสดุการแพทย์ทัว่ไป 16,810.00 16,810.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอฟาร์ม คอร์ปอเรขั่น จ ากัด 16,810.00 บริษทั ไอฟาร์ม คอร์ปอเรขัน่ จ ากดั เกณฑ์ราคา PA6619/2566 07/10/2565

97 ซ้ือวัสดุส านักงาน 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็นเตอร์ไพรส์ ลาบอราทอร่ี จ ากัด 35,000.00 บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ ลาบอราทอร่ี จ ากัด เกณฑ์ราคา PA6620/2566 07/10/2565

98 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านานาคอมพิวเตอร์ 300.00 ร้านานาคอมพิวเตอร์ เกณฑ์ราคา PA6621/2566 07/10/2565

99 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านานาคอมพิวเตอร์ 1,800.00 ร้านานาคอมพิวเตอร์ เกณฑ์ราคา PA6622/2566 07/10/2565

100 ซ้ือวัสดุส านักงาน 56,999.00 56,999.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภัณฑ์บางสะพาน 56,999.00 ร้านศึกษาภัณฑ์บางสะพาน เกณฑ์ราคา PA6623/2566 07/10/2565

101 ซ้ือวัสดุการแพทย์ทัว่ไป 7,158.30 7,158.30 เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมทองอ๊อกซิเย่น 7,158.30 ร้านแหลมทองอ๊อกซิเย่น เกณฑ์ราคา PA6624/2566 07/10/2565

102 งานจ้างกอ่สร้างศาลานั่งพักผ่อนบริเวณสระเล้ียงปลา 280,758.00 280,758.00 เฉพาะเจาะจง นายวิธาร  ไพบูลย์ 280,758.00 นายวิธาร  ไพบูลย์ เกณฑ์ราคา PA6625/2566 07/10/2565

103 ซ้ือวัสดุอื่น 504.00 504.00 เฉพาะเจาะจง ล้ิมหมุยเซ้ง 504.00 ล้ิมหมุยเซ้ง เกณฑ์ราคา PA6626/2566 07/10/2565

104 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 12,683.00 12,683.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภัณฑ์บางสะพาน 12,683.00 ร้านศึกษาภัณฑ์บางสะพาน เกณฑ์ราคา PA6627/2566 07/10/2565

105 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง ธิติวิศวกรรม 4,200.00 ธิติวิศวกรรม เกณฑ์ราคา PA6628/2566 07/10/2565

106 ซ้ือวัสดุอื่น 9,646.05 9,646.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น ซี เค เซ็นเตอร์ ซัพพลาย จ ากัด 9,646.05 บริษัท เอน็ ซี เค เซ็นเตอร์ ซัพพลาย จ ากดั เกณฑ์ราคา PA6629/2566 07/10/2565

107 ซ้ือวัสดุอื่น 2,379.68 2,379.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น ซี เค เซ็นเตอร์ ซัพพลาย จ ากัด 2,379.68 บริษัท เอน็ ซี เค เซ็นเตอร์ ซัพพลาย จ ากดั เกณฑ์ราคา PA6629/2566 07/10/2565

108 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บีพีพี อคีวปิเมน้ท์แอนด์เซอร์วสิ 9,000.00 หจก.บพีพี ีอีควปิเม้นท์แอนด์เซอร์วสิ เกณฑ์ราคา PA6630/2566 07/10/2565

 หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

( นางสาวนันทนา ก าบัง ) 
 หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
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109 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 66,566.00 66,566.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เพาเวอร์โปรดักส์ 66,566.00 หจก.เพาเวอร์โปรดักส์ เกณฑ์ราคา PA6631/2566 07/10/2565

110 ซ้ือวัสดุบริโภค 8,050.00 8,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มา-จัสมิน จ ากัด 8,050.00 บริษัท มา-จัสมิน จ ากัด เกณฑ์ราคา PA6632/2566 7/10/2565
111 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 47,480.00 47,480.00 เฉพาะเจาะจง ธิติวิศวกรรม 47,480.00 ธิติวิศวกรรม เกณฑ์ราคา PA6633/2566 7/10/2565
112 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,420.00 1,420.00 เฉพาะเจาะจง ต้ังอี่ง๊วน 1,420.00 ต้ังอี่ง๊วน เกณฑ์ราคา PA6634/2566 7/10/2565
113 ซ่อมครุภัณฑ์การเกษตร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญชู  จันทร์เดช 400.00 นายบุญชู  จันทร์เดช เกณฑ์ราคา PA6635/2566 7/10/2565
114 ซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ ทะเบียน บม-2713 ปข 220.00 220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรวัฒน์ยางยนต์ 220.00 ร้านธีรวัฒน์ยางยนต์ เกณฑ์ราคา PA6636/2566 7/10/2565
115 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 14,934.93 14,934.93 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริภณัฑ์บางสะพานค้าวัสดุ 14,934.93 หจก.ศิริภณัฑ์บางสะพานค้าวสัดุ เกณฑ์ราคา PA6637/2566 7/10/2565
116 ซ้ือวัสดุบริโภค 11,454.00 11,454.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิลัยวรรณ  เชียงทอง 11,454.00 นางสาววิลัยวรรณ  เชียงทอง เกณฑ์ราคา PA6638/2566 7/10/2565
117 ซ้ือวัสดุบริโภค 16,640.00 16,640.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร  เวหา 16,640.00 นางสาวศศิธร  เวหา เกณฑ์ราคา PA6639/2566 7/10/2565
118 ซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง นข-1615 ปข 7,598.07 7,598.07 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าประจวบคีรีขนัธจ์ ากดั 7,598.07 บริษัท โตโยต้าประจวบคีรีขันธจ์ ากัด เกณฑ์ราคา PA6640/2566 7/10/2565
119 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2,619.36 2,619.36 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูประจวบ จ ากัด 2,619.36 บริษัท มิตซูประจวบ จ ากัด เกณฑ์ราคา PA6641/2566 7/10/2565
120 ซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง แสงเสียงไฮเทค 23,000.00 แสงเสียงไฮเทค เกณฑ์ราคา PA6642/2566 17/10/2565

121 ซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง นข-3253 10,143.60 10,143.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าประจวบคีรีขนัธจ์ ากดั 10,143.60 บริษัท โตโยต้าประจวบคีรีขันธจ์ ากัด เกณฑ์ราคา PA6643/2566 19/10/2565

122 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 14,120.00 14,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชา้งเผือกปโิตรเล่ียม จ ากดั 14,120.00 บริษัท ชา้งเผือกปิโตรเล่ียม จ ากดั เกณฑ์ราคา PA6662/2566 31/10/2565

123 งานเหมาบริการท าความสะอาด เดือนพ.ย.65 88,880.00 88,880.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เพาเวอร์โปรดักส์ 88,880.00 หจก.เพาเวอร์โปรดักส์ เกณฑ์ราคา PA6663/2566 31/10/2565

124 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,496.00 2,496.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืม พฤกษา 2,496.00 น้ าด่ืม พฤกษา เกณฑ์ราคา PA6664/2566 31/10/2565

125 ซ้ือวัสดุส านักงาน 12,180.00 12,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วัฒนา วอร์เตอร์ จ ากดั 12,180.00 บริษัท วฒันา วอร์เตอร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PA6665/2566 31/10/2565

126 งานจ้างเหมาบริการขนยา้ยขยะติดเชื้อไปเผา เดือน พ.ย. 65 รอใบส่งของ รอใบส่งของ เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี รอใบส่งของ หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี เกณฑ์ราคา PA6666/2566 31/10/2565

 หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

( นางสาวนันทนา ก าบัง ) 
 หัวหน้าเจ้าหน้าที ่



แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

วันที ่  31 ตลุาคม  พ.ศ. 2565

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

127 ซ้ือวัสดุบริโภค 11,931.00 11,931.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิลัยวรรณ  เชียงทอง 11,931.00 นางสาววิลัยวรรณ  เชียงทอง เกณฑ์ราคา PA6667/2566 31/10/2565

128 ซ้ือวัสดุบริโภค 16,160.00 16,160.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร  เวหา 16,160.00 นางสาวศศิธร  เวหา เกณฑ์ราคา PA6668/2566 31/10/2565

129 ซ้ือวัสดุบริโภค 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มา-บีดี จ ากัด 5,600.00 บริษัท มา-บีดี จ ากัด เกณฑ์ราคา PA6669/2566 31/10/2565

130 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บีพีพี อคีวปิเมน้ท์แอนด์เวอร์วสิ 9,000.00 หจก.บพีพี ีอีควปิเม้นท์แอนด์เวอร์วสิ เกณฑ์ราคา PA6670/2566 31/10/2565

131 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 1,819.00 1,819.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 1,819.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PA6601/2566 03/10/2565

132 งานจ้างเหมาบริการท าฟนัปลอม เดือน ต.ค. 65 13,355.00 13,355.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สายน้ าทพิย์เด็นตอลแลอราตอร่ี จ ากัด 13,355.00 บริษัท สายน้ าทิพย์เด็นตอลแลอราตอร่ี จ ากัด เกณฑ์ราคา PD6602/2566 03/10/2565

133 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวลเกท เอ.ดี.เทค จ ากดั 10,000.00 บริษัท เวลเกท เอ.ดี.เทค จ ากัด เกณฑ์ราคา PL6601/2566 07/10/2565

134 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 19,800.00 19,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั คิว.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 19,800.00 บริษัท คิว.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั เกณฑ์ราคา PL6602/2566 07/10/2565

135 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บลูสกาย ไบโอเทค จ ากัด 50,000.00 บริษทั บลูสกาย ไบโอเทค จ ากดั เกณฑ์ราคา PL6603/2566 10/10/2565

136 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 21,500.00 21,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั 21,500.00 บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา PL6604/2566 10/10/2565

137 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 12,500.00 บริษทั เฟิร์มเมอร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PL6605/2566 11/10/2565

138 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 10,900.00 10,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูชั่น จ ากดั 10,900.00 บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูชั่น จ ากัด เกณฑ์ราคา PL6606/2566 12/10/2565

139 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูชั่น จ ากดั 3,800.00 บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูชั่น จ ากัด เกณฑ์ราคา PL6606/2566 12/10/2565

140 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูชั่น จ ากดั 6,600.00 บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูชั่น จ ากัด เกณฑ์ราคา PL6606/2566 12/10/2565

141 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 41,451.69 41,451.69 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัศพร เมดิคอล จ ากดั 41,451.69 บริษทั ทศัพร เมดิคอล จ ากดั เกณฑ์ราคา PL6607/2566 17/10/2565

142 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 85,000.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ริชเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป จ ากัด 85,000.00 บริษัท ริชเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป จ ากดั เกณฑ์ราคา PL6608/2566 17/10/2565

 หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

( นางสาวนันทนา ก าบัง ) 
 หัวหน้าเจ้าหน้าที ่


