
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง เลขทีต่รวจรบั
วงเงนิ

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธซ้ืีอ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ วันทีต่รวจรบั เลขทีส่ั่งซ้ือ เลขทีบ่ิล จ ำนวนเงนิ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

1 ค่าตรวจห้องปฏฺบัติการ MR6000016 5,100.00 ตกลงราคา
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาดบราทอร่ี แมเนจเม้นท์
ราคาที่เสนอ 5,100.00 บาท

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาดบราทอร่ี แมเนจเม้นท์
ราคาที่เสนอ 5,100.00 บาท

๐๘/๐๓/๖๐ ME6000020 10573/2017 5,100.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

2 ค่าตรวจห้องปฏฺบัติการ MR6000017 4,260.00 ตกลงราคา
บริษัท ศูนยแ์ลบธนบุรี   จ ากัด
ราคาที่เสนอ 4,260.00 บาท

บริษัท ศูนยแ์ลบธนบุรี   จ ากัด
ราคาที่เสนอ 4,260.00 บาท

๑๕/๐๓/๖๐ ME6000021 IV-17030952 4,260.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

3 วสัดุอื่น OH6000007 2,588.00 ตกลงราคา
นาง รุ่งทิพย ์ทองมี
ราคาที่เสนอ 2,588.00 บาท

นาง รุ่งทิพย ์ทองมี
ราคาที่เสนอ 2,588.00 บาท

๑๐/๐๓/๖๐ OT6000007 2,588.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

4 งานจา้งเหมา/คชจ.อื่น R16000014 2,500.00 ตกลงราคา
ร้าน เอส อาร์ ก็อบปีเ้ซ็นเตอร์
ราคาที่เสนอ 2,500.00 บาท

ร้าน เอส อาร์ ก็อบปีเ้ซ็นเตอร์
ราคาที่เสนอ 2,500.00 บาท

๐๑/๐๓/๖๐ O46000015 28/3 2,500.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

5 งานจา้งเหมา/บริการ R26000114 92,169.00 ตกลงราคา
ร้าน พิจติร เซ็นเตอร์ คลีนนิ่ง
ราคาที่เสนอ 92,169.00 บาท

ร้าน พิจติร เซ็นเตอร์ คลีนนิ่ง
ราคาที่เสนอ 92,169.00 บาท

๐๑/๐๓/๖๐ P26000019 012 92,169.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

6 งานจา้งเหมา/บริการ R26000115 8,865.80 ตกลงราคา
นาย ปริญญา  กล่ินหอม
ราคาที่เสนอ 8,865.80 บาท

นาย ปริญญา  กล่ินหอม
ราคาที่เสนอ 8,865.80 บาท

๐๑/๐๓/๖๐ P26000122 8,865.80 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

7 งานจา้งเหมา/บริการ R26000116 47,380.00 ตกลงราคา
นาง สุนันท์  จาดฤทธิ์
ราคาที่เสนอ 47,380.00 บาท

นาง สุนันท์  จาดฤทธิ์
ราคาที่เสนอ 47,380.00 บาท

๐๑/๐๓/๖๐ P26000020 47,380.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

8 งานจา้งเหมา/บริการ R26000117 6,552.00 ตกลงราคา
นางสาว ศิริพร  เบีย้วอุ้ย
ราคาที่เสนอ 6,552.00 บาท

นางสาว ศิริพร  เบีย้วอุ้ย
ราคาที่เสนอ 6,552.00 บาท

๐๑/๐๓/๖๐ P26000123 6,552.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

9 งานจา้งเหมา/บริการ R26000118 6,099.00 ตกลงราคา
บริษัท โค้ด ไนน์ กรุ๊ป
ราคาที่เสนอ 6,099.00 บาท

บริษัท โค้ด ไนน์ กรุ๊ป
ราคาที่เสนอ 6,099.00 บาท

๐๒/๐๓/๖๐ P26000141 SO6003001 6,099.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

10 งานจา้งเหมา/บริการ R26000119 2,500.00 ตกลงราคา
 เทศบาลต าบลโพทะเล
ราคาที่เสนอ 2,500.00 บาท

 เทศบาลต าบลโพทะเล
ราคาที่เสนอ 2,500.00 บาท

๐๖/๐๓/๖๐ P26000124 พจ53103/110 2,500.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

11 งานจา้งเหมา/บริการ R26000120 13,503.40 ตกลงราคา
ร้าน วสุิทธก์ษัตริย ์เดนตอลแลป
ราคาที่เสนอ 13,503.40 บาท

ร้าน วสุิทธก์ษัตริย ์เดนตอลแลป
ราคาที่เสนอ 13,503.40 บาท

๐๘/๐๓/๖๐ P26000152 IV59-0024 13,503.40 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

12 งานจา้งเหมา/บริการ R26000121 11,031.70 ตกลงราคา
 รุ่งนภา เดนตอลแลป
ราคาที่เสนอ 11,031.70 บาท

 รุ่งนภา เดนตอลแลป
ราคาที่เสนอ 11,031.70 บาท

๐๘/๐๓/๖๐ P26000153 59-34 11,031.70 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

13 งานจา้งเหมา/บริการ R26000122 17,920.00 ตกลงราคา
ร้าน จงเจริญ เด็นทัลแลป
ราคาที่เสนอ 17,920.00 บาท

ร้าน จงเจริญ เด็นทัลแลป
ราคาที่เสนอ 17,920.00 บาท

๐๘/๐๓/๖๐ P26000154 01/60-01 17,920.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

14 งานจา้งเหมา/บริการ R26000123 6,020.00 ตกลงราคา
บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด(สาขาพิษณุโลก)
ราคาที่เสนอ 6,020.00 บาท

บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด(สาขาพิษณุโลก)
ราคาที่เสนอ 6,020.00 บาท

๐๘/๐๓/๖๐ P26000155 PLBI-1702-00009 6,020.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

15 งานจา้งเหมา/บริการ R26000124 14,364.75 ตกลงราคา
ร้าน วสุิทธก์ษัตริย ์เดนตอลแลป
ราคาที่เสนอ 14,364.75 บาท

ร้าน วสุิทธก์ษัตริย ์เดนตอลแลป
ราคาที่เสนอ 14,364.75 บาท

๑๖/๐๓/๖๐ P26000156 IV59-0591 14,364.75 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

16 งานจา้งเหมา/บริการ R26000125 17,772.70 ตกลงราคา
ร้าน วสุิทธก์ษัตริย ์เดนตอลแลป
ราคาที่เสนอ 17,772.70 บาท

ร้าน วสุิทธก์ษัตริย ์เดนตอลแลป
ราคาที่เสนอ 17,772.70 บาท

๒๒/๐๓/๖๐ P26000157 IV59-0608 17,772.70 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

17 งานจา้งเหมา/บริการ R26000126 8,976.00 ตกลงราคา
หจก. ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์
ราคาที่เสนอ 8,976.00 บาท

หจก. ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์
ราคาที่เสนอ 8,976.00 บาท

๒๒/๐๓/๖๐ P26000125 60/0497 8,976.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม  2560

โรงพยำบำลโพทะเล จังหวัดพิจิตร
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18 วสัดุงานบ้าน งานครัว R36000033 2,000.00 ตกลงราคา
 นนทพร  อินจนัทึก
ราคาที่เสนอ 2,000.00 บาท

 นนทพร  อินจนัทึก
ราคาที่เสนอ 2,000.00 บาท

๐๓/๐๓/๖๐ P36000032 2560/0016 2,000.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

19 วสัดุงานบ้าน งานครัว R36000034 2,614.00 ตกลงราคา
หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี
ราคาที่เสนอ 2,614.00 บาท

หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี
ราคาที่เสนอ 2,614.00 บาท

๐๓/๐๓/๖๐ P36000033 CRV6002000015 2,614.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

20 วสัดุงานบ้าน งานครัว R36000035 56,250.00 ตกลงราคา
ร้าน แสนล้าน กรุ๊ป
ราคาที่เสนอ 56,250.00 บาท

ร้าน แสนล้าน กรุ๊ป
ราคาที่เสนอ 56,250.00 บาท

๐๙/๐๓/๖๐ P36000034 081/002 56,250.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

21 วสัดุงานบ้าน งานครัว R36000036 15,054.90 ตกลงราคา
หจก. โกอินเตอร์เนชั่นแนลแบรนด์ซัพพลาย
ราคาที่เสนอ 15,054.90 บาท

หจก. โกอินเตอร์เนชั่นแนลแบรนด์ซัพพลาย
ราคาที่เสนอ 15,054.90 บาท

๐๙/๐๓/๖๐ P36000035 177/004 15,054.90 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

22 วสัดุงานบ้าน งานครัว R36000037 875.00 ตกลงราคา
หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี
ราคาที่เสนอ 875.00 บาท

หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี
ราคาที่เสนอ 875.00 บาท

๑๕/๐๓/๖๐ P36000036 CRV6003000003 875.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

23 วสัดุทันตกรรม R86000017 33,630.10 ตกลงราคา
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด
ราคาที่เสนอ 33,630.00 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด
ราคาที่เสนอ 33,630.00 บาท

๑๗/๐๓/๖๐ P86000017 5323831096 33,630.10 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

24 วสัดุทันตกรรม R86000018 5,960.00 ตกลงราคา
บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น  จ ากัด
ราคาที่เสนอ 5,960.00 บาท

บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น  จ ากัด
ราคาที่เสนอ 5,960.00 บาท

๑๗/๐๓/๖๐ P86000018 IV6003053 5,960.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

25 ค่าซ่อมแซมค. การแพทย์ R96000004 5,200.00 ตกลงราคา
บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วสิ
ราคาที่เสนอ 5,200.00 บาท

บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วสิ
ราคาที่เสนอ 5,200.00 บาท

๒๔/๐๓/๖๐ Z86000003 S2-6003/038 5,200.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

26 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ RB6000012 1,560.00 ตกลงราคา
บริษัท แสงพิทักษ์การไฟฟ้า จ ากัด
ราคาที่เสนอ 1,560.00

บริษัท แสงพิทักษ์การไฟฟ้า จ ากัด
ราคาที่เสนอ 1,560.01

๑๔/๐๓/๖๐ PB6000011 CR25600352 1,560.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

27 วสัดุก่อสร้าง RD6000027 1,130.00 ตกลงราคา
ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก
ราคาที่เสนอ 1,130.00 บาท

ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก
ราคาที่เสนอ 1,130.00 บาท

๑๗/๐๓/๖๐ PE6000028 17/3 1,130.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

28 วสัดุก่อสร้าง RD6000029 469.00 ตกลงราคา
ร้าน จริาวฒิุค้าไม้ และวสัดุก่อสร้าง
ราคาที่เสนอ 469.00 บาท

ร้าน จริาวฒิุค้าไม้ และวสัดุก่อสร้าง
ราคาที่เสนอ 469.00 บาท

๒๘/๐๓/๖๐ PE6000029 47/18 469.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

29 วสัดุก่อสร้าง RD6000030 979.00 ตกลงราคา
ร้าน จริาวฒิุค้าไม้ และวสัดุก่อสร้าง
ราคาที่เสนอ 979.00 บาท

ร้าน จริาวฒิุค้าไม้ และวสัดุก่อสร้าง
ราคาที่เสนอ 979.00 บาท

๒๙/๐๓/๖๐ PE6000030 12/19 979.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

30 ค่าซ่อมแซมค. ยานพาหนะ RH6000022 2,700.00 ตกลงราคา
ร้าน สไป๊ซ์ คาร์แคร์
ราคาที่เสนอ 2,700.00 บาท

ร้าน สไป๊ซ์ คาร์แคร์
ราคาที่เสนอ 2,700.00 บาท

๐๖/๐๓/๖๐ PI6000022 02/5 2,700.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

31 ค่าซ่อมแซมค. ยานพาหนะ RH6000023 1,680.00 ตกลงราคา
ร้าน สไป๊ซ์ คาร์แคร์
ราคาที่เสนอ 1,680.00 บาท

ร้าน สไป๊ซ์ คาร์แคร์
ราคาที่เสนอ 1,680.00 บาท

๑๐/๐๓/๖๐ PI6000023 03/5 1,680.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

32 ค่าซ่อมแซมค. ยานพาหนะ RH6000024 5,280.00 ตกลงราคา
ร้าน สไป๊ซ์ คาร์แคร์
ราคาที่เสนอ 5,280.00 บาท

ร้าน สไป๊ซ์ คาร์แคร์
ราคาที่เสนอ 5,280.00 บาท

๑๔/๐๓/๖๐ PI6000024 13/5 5,280.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

33 ค่าซ่อมแซมค. ยานพาหนะ RH6000025 8,660.00 ตกลงราคา
ร้าน สไป๊ซ์ คาร์แคร์
ราคาที่เสนอ 8,660.00 บาท

ร้าน สไป๊ซ์ คาร์แคร์
ราคาที่เสนอ 8,660.00 บาท

๑๗/๐๓/๖๐ PI6000025 14/5 8,660.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

34 ค่าซ่อมแซมค. ยานพาหนะ RH6000026 1,660.00 ตกลงราคา
ร้าน สไป๊ซ์ คาร์แคร์
ราคาทีเสนอ 1,660.00 บาท

ร้าน สไป๊ซ์ คาร์แคร์
ราคาทีเสนอ 1,660.00 บาท

๒๙/๐๓/๖๐ PI6000026 15/5 1,660.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม  2560

โรงพยำบำลโพทะเล จังหวัดพิจิตร

35 วสัดุเชื้อเพลิง RI6000006 45,595.70 ตกลงราคา
หจก. เต็งเจริญทรัพยไ์พศาล
ราคาที่เสนอ 45,595.70 บาท

หจก. เต็งเจริญทรัพยไ์พศาล
ราคาที่เสนอ 45,595.70 บาท

๑๕/๐๓/๖๐ PH6000006 45,595.70 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

36 วสัดุเชื้อเพลิง RI6000007 54,259.68 ตกลงราคา
หจก. เต็งเจริญทรัพยไ์พศาล
ราคาที่เสนอ 54,259.68 บาท

หจก. เต็งเจริญทรัพยไ์พศาล
ราคาที่เสนอ 54,259.68 บาท

๑๕/๐๓/๖๐ PH6000007 54,259.68 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

37 เวชภัณฑ์มิใช่ยา RJ6000096 1,750.00 ตกลงราคา
บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 1,750.00 บาท

บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 1,750.00 บาท

๐๖/๐๓/๖๐ PJ6000096 92272 1,750.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

38 เวชภัณฑ์มิใช่ยา RJ6000097 4,700.00 ตกลงราคา
บริษัท อุดมภัณฑ์  ซัพพลาย จ ากัด
ราคาที่เสนอ 4,700.00 บาท

บริษัท อุดมภัณฑ์  ซัพพลาย จ ากัด
ราคาที่เสนอ 4,700.00 บาท

๐๖/๐๓/๖๐ PJ6000097 60/00174 4,700.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

39 เวชภัณฑ์มิใช่ยา RJ6000098 26,000.00 ตกลงราคา
บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จ ากัด
ราคาที่เสนอ 26,000.00 บาท

บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จ ากัด
ราคาที่เสนอ 26,000.00 บาท

๐๖/๐๓/๖๐ PJ6000098 IVM-11478 26,000.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

40 เวชภัณฑ์มิใช่ยา RJ6000099 5,800.00 ตกลงราคา
บริษัท อุดมภัณฑ์  ซัพพลาย จ ากัด
ราคาที่เสนอ 5,800.00 บาท

บริษัท อุดมภัณฑ์  ซัพพลาย จ ากัด
ราคาที่เสนอ 5,800.00 บาท

๐๖/๐๓/๖๐ PJ6000099 60/00194 5,800.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

41 เวชภัณฑ์มิใช่ยา RJ6000100 4,200.00 ตกลงราคา
บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด
ราคาที่เสนอ 4,200.00 บาท

บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด
ราคาที่เสนอ 4,200.00 บาท

๐๖/๐๓/๖๐ PJ6000100 IV6006735 4,200.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

42 เวชภัณฑ์มิใช่ยา RJ6000101 11,080.00 ตกลงราคา
บริษัท เนิร์สซ่ิง โฮม จ ากัด
ราคาที่เสนอ 11,080.00 บาท

บริษัท เนิร์สซ่ิง โฮม จ ากัด
ราคาที่เสนอ 11,080.00 บาท

๐๖/๐๓/๖๐ PJ6000101 031213 11,080.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

43 เวชภัณฑ์มิใช่ยา RJ6000102 8,560.00 ตกลงราคา
บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด
ราคาที่เสนอ 8,560.00 บาท

บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด
ราคาที่เสนอ 8,560.00 บาท

๐๖/๐๓/๖๐ PJ6000102 IV0066573 8,560.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

44 เวชภัณฑ์มิใช่ยา RJ6000103 13,000.00 ตกลงราคา
น.ส. มาเลียม  ทองเกิด
ราคาที่เสนอ 13,000.00 บาท

น.ส. มาเลียม  ทองเกิด
ราคาที่เสนอ 13,000.00 บาท

13/03/17 PJ6000103 13,000.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

45 เวชภัณฑ์มิใช่ยา RJ6000104 14,391.50 ตกลงราคา
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด
ราคาที่เสนอ 14,391.50 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด
ราคาที่เสนอ 14,391.50 บาท

13/03/17 PJ6000104 5323836997 14,391.50 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

46 เวชภัณฑ์มิใช่ยา RJ6000105 9,162.41 ตกลงราคา

 
บริษัท โอเร็กซ์  เทรดด้ิง  จ ากัด
ราคาที่เสนอ 9,162.41 บาท

 
บริษัท โอเร็กซ์  เทรดด้ิง  จ ากัด
ราคาที่เสนอ 9,162.41 บาท

20/03/17 PJ6000105 600302856 9,162.41 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

47 เวชภัณฑ์มิใช่ยา RJ6000106 12,055.00 ตกลงราคา
บริษัท คอสม่า เมดิคอล จ ากัด
ราคาที่เสนอ 12,055.00 บาท

บริษัท คอสม่า เมดิคอล จ ากัด
ราคาที่เสนอ 12,055.00 บาท

20/03/17 PJ6000106 310377400246 12,055.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

48 เวชภัณฑ์มิใช่ยา RJ6000107 12,000.00 ตกลงราคา
บริษัท คอสม่า เมดิคอล จ ากัด
ราคาที่เสนอ 12,000.00 บาท

บริษัท คอสม่า เมดิคอล จ ากัด
ราคาที่เสนอ 12,000.00 บาท

20/03/17 PJ6000107 310377400254 12,000.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

49 เวชภัณฑ์มิใช่ยา RJ6000108 26,100.00 ตกลงราคา
ร้าน แสนล้าน กรุ๊ป
ราคาที่เสนอ 26,100.00 บาท

ร้าน แสนล้าน กรุ๊ป
ราคาที่เสนอ 26,100.00 บาท

20/03/17 PJ6000108 002/083 26,100.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

50 เวชภัณฑ์มิใช่ยา RJ6000109 14,130.00 ตกลงราคา
หจก. พ.ีเอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์
ราคาที่เสนอ 14,130.00 บาท

หจก. พ.ีเอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์
ราคาที่เสนอ 14,130.00 บาท

27/03/17 PJ6000109 IV285/031-60 14,130.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

51 เวชภัณฑ์มิใช่ยา RJ6000110 5,100.00 ตกลงราคา
บริษัท วทิยาศรม จ ากัด
ราคาที่เสนอ 5,100.00 บาท

บริษัท วทิยาศรม จ ากัด
ราคาที่เสนอ 5,100.00 บาท

27/03/17 PJ6000110 3-1700404 5,100.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง เลขทีต่รวจรบั
วงเงนิ

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธซ้ืีอ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ วันทีต่รวจรบั เลขทีส่ั่งซ้ือ เลขทีบ่ิล จ ำนวนเงนิ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม  2560

โรงพยำบำลโพทะเล จังหวัดพิจิตร

52 วสัดุการแพทย์ RM6000014 27,350.00 ตกลงราคา
 นิตยาเหล็กเพชร
ราคาที่เสนอ 27,350.00 บาท

 นิตยาเหล็กเพชร
ราคาที่เสนอ 27,350.00 บาท

06/03/17 PL6000015 17/59/3 27,350.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

53 วสัดุการแพทย์ RM6000015 30,000.00 ตกลงราคา
บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จ ากัด
ราคาที่เสนอ 30,000.00 บาท

บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จ ากัด
ราคาที่เสนอ 30,000.00 บาท

15/03/17 PL6000017 IVM-11513 30,000.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

54 เวชภัณฑ์ยา RO6000290 7,500.00 ตกลงราคา
บริษัท ทีโอเคมีคอลส์(1979)
ราคาที่เสนอ 7,500.00 บาท

บริษัท ทีโอเคมีคอลส์(1979)
ราคาที่เสนอ 7,500.00 บาท

06/03/17 PN6000290 T6002/12170 7,500.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

55 เวชภัณฑ์ยา RO6000291 5,500.00 ตกลงราคา
บริษัท ทีโอเคมีคอลส์(1979)
ราคาที่เสนอ 5,500.00 บาท

บริษัท ทีโอเคมีคอลส์(1979)
ราคาที่เสนอ 5,500.00 บาท

06/03/17 PN6000291 T6002/12171 5,500.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

56 เวชภัณฑ์ยา RO6000292 14,280.00 ตกลงราคา
บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด
ราคาที่เสนอ 14,280.00 บาท

บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด
ราคาที่เสนอ 14,280.00 บาท

06/03/17 PN6000292 DIS170228-057 14,280.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

57 เวชภัณฑ์ยา RO6000293 6,480.00 ตกลงราคา
บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด
ราคาที่เสนอ 6,480.00 บาท

บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด
ราคาที่เสนอ 6,480.00 บาท

06/03/17 PN6000293 A-020941/60 6,480.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

58 เวชภัณฑ์ยา RO6000294 1,284.00 ตกลงราคา
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
ราคาที่เสนอ 1,284.00 บาท

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
ราคาที่เสนอ 1,284.00 บาท

06/03/17 PN6000294 60004163 1,284.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

59 เวชภัณฑ์ยา RO6000295 11,640.00 ตกลงราคา
หสม. พรีเมด  ฟาร์มา
ราคาที่เสนอ 11,640.00 บาท

หสม. พรีเมด  ฟาร์มา
ราคาที่เสนอ 11,640.00 บาท

06/03/17 PN6000295 IN600200264 11,640.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

60 เวชภัณฑ์ยา RO6000296 17,655.00 ตกลงราคา
 บริษัท 101 เมดิแคร์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 17,655.00 บาท

 บริษัท 101 เมดิแคร์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 17,655.00 บาท

06/03/17 PN6000296 8102505856 17,655.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

61 เวชภัณฑ์ยา RO6000297 26,500.00 ตกลงราคา
บจก. เมดไลน์
ราคาที่เสนอ 26,500.00 บาท

บจก. เมดไลน์
ราคาที่เสนอ 26,500.00 บาท

06/03/17 PN6000297 1310066287 26,500.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

62 เวชภัณฑ์ยา RO6000298 22,250.00 ตกลงราคา
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอร่ี จ ากัด
ราคาที่เสนอ 22,250.00 บาท

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอร่ี จ ากัด
ราคาที่เสนอ 22,250.00 บาท

06/03/17 PN6000298 17BU02661 22,250.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

63 เวชภัณฑ์ยา RO6000299 5,608.20 ตกลงราคา
 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 5,608.20 บาท

 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 5,608.20 บาท

06/03/17 PN6000299 10320360 5,608.20 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

64 เวชภัณฑ์ยา RO6000300 39,000.00 ตกลงราคา
 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 39,000.00 บาท

 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 39,000.00 บาท

06/03/17 PN6000300 10320219 39,000.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

65 เวชภัณฑ์ยา RO6000301 9,500.00 ตกลงราคา
 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 9,500.00 บาท

 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 9,500.00 บาท

07/03/17 PN6000301 10320377 9,500.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

66 เวชภัณฑ์ยา RO6000302 6,000.00 ตกลงราคา
บริษัท ทีโอเคมีคอลส์(1979)
ราคาที่เสนอ 6,000.00 บาท

บริษัท ทีโอเคมีคอลส์(1979)
ราคาที่เสนอ 6,000.00 บาท

07/03/17 PN6000302 T6002/12541 6,000.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

67 เวชภัณฑ์ยา RO6000303 75,000.00 ตกลงราคา
บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด
ราคาที่เสนอ 75,000.00 บาท

บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด
ราคาที่เสนอ 75,000.00 บาท

07/03/17 PN6000303 DIS170228-097 75,000.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

68 เวชภัณฑ์ยา RO6000304 56,640.00 ตกลงราคา
 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 56,640.00 บาท

 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 56,640.00 บาท

07/03/17 PN6000304 10320361 56,640.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
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69 เวชภัณฑ์ยา RO6000305 22,425.00 ตกลงราคา
 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 22,425.00 บาท

 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 22,425.00 บาท

07/03/17 PN6000305 10320368 22,425.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

70 เวชภัณฑ์ยา RO6000306 17,700.00 ตกลงราคา
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 17,700.00 บาท

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 17,700.00 บาท

07/03/17 PN6000306 SO1703-0490 17,700.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

71 เวชภัณฑ์ยา RO6000307 1,650.00 ตกลงราคา
บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด
ราคาที่เสนอ 1,650.00 บาท

บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด
ราคาที่เสนอ 1,650.00 บาท

07/03/17 PN6000307 IVU-60006715 1,650.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

72 เวชภัณฑ์ยา RO6000308 32,100.00 ตกลงราคา
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
ราคาที่เสนอ 32,100.00 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
ราคาที่เสนอ 32,100.00 บาท

07/03/17 PN6000308 23501327 32,100.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

73 เวชภัณฑ์ยา RO6000309 11,770.00 ตกลงราคา
บริษัท บี เอ็ล ฮ้ัว จ ากัด
ราคาที่เสนอ 11,770.00 บาท

บริษัท บี เอ็ล ฮ้ัว จ ากัด
ราคาที่เสนอ 11,770.00 บาท

13/03/17 PN6000309 60010785 11,770.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

74 เวชภัณฑ์ยา RO6000310 14,500.00 ตกลงราคา
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 14,450.00 บาท

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 14,450.00 บาท

13/03/17 PN6000310 110687826 14,500.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

75 เวชภัณฑ์ยา RO6000311 86,828.00 ตกลงราคา
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด
ราคาที่เสนอ 86,828.00 บาท

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด
ราคาที่เสนอ 86,828.00 บาท

13/03/17 PN6000311 601022126 86,828.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

76 เวชภัณฑ์ยา RO6000312 6,260.00 ตกลงราคา
 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 6,260.00 บาท

 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 6,260.00 บาท

13/03/17 PN6000312 10322037 6,260.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

77 เวชภัณฑ์ยา RO6000313 65,610.00 ตกลงราคา
บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด
ราคาที่เสนอ 65,610.00 บาท

บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด
ราคาที่เสนอ 65,610.00 บาท

13/03/17 PN6000313 IV1702888 65,610.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

78 เวชภัณฑ์ยา RO6000314 11,520.00 ตกลงราคา
บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จ ากัด
ราคาที่เสนอ 11,520.00 บาท

บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จ ากัด
ราคาที่เสนอ 11,520.00 บาท

20/03/17 PN6000314 60002756 11,520.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

79 เวชภัณฑ์ยา RO6000315 28,400.00 ตกลงราคา
บริษัท ไบโอจนีีเทค จ ากัด
ราคาที่เสนอ 28,400.00 บาท

บริษัท ไบโอจนีีเทค จ ากัด
ราคาที่เสนอ 28,400.00 บาท

20/03/17 PN6000315 IV-600005781 28,400.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

80 เวชภัณฑ์ยา RO6000316 4,500.00 ตกลงราคา
 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 4,500.00 บาท

 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 4,500.00 บาท

20/03/17 PN6000316 10322582 4,500.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

81 เวชภัณฑ์ยา RO6000317 36,380.00 ตกลงราคา
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
ราคาที่เสนอ 36,380.00 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
ราคาที่เสนอ 36,380.00 บาท

20/03/17 PN6000317 23514606 36,380.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

82 เวชภัณฑ์ยา RO6000318 5,000.00 ตกลงราคา
 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท

 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท

27/03/17 PN6000318 10323020 5,000.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

83 เวชภัณฑ์ยา RO6000319 17,500.00 ตกลงราคา
 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 17,500.00 บาท

 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 17,500.00 บาท

27/03/17 PN6000319 10322816 17,500.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

84 เวชภัณฑ์ยา RO6000320 1,500.00 ตกลงราคา
 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท

 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท

27/03/17 PN6000320 10322849 1,500.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

85 เวชภัณฑ์ยา RO6000321 4,200.00 ตกลงราคา
 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 4,200.00 บาท

 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 4,200.00 บาท

27/03/17 PN6000321 10323885 4,200.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
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86 เวชภัณฑ์ยา RO6000322 33,000.00 ตกลงราคา
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 33,000.00 บาท

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 33,000.00 บาท

27/03/17 PN6000322 60090695 33,000.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

87 เวชภัณฑ์ยา RO6000323 15,750.00 ตกลงราคา
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
ราคาที่เสนอ 15,750.00 บาท

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
ราคาที่เสนอ 15,750.00 บาท

27/03/17 PN6000323 SI24/1701457 15,750.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

88 เวชภัณฑ์ยา RO6000324 6,400.00 ตกลงราคา
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 6,400.00 บาท

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 6,400.00 บาท

27/03/17 PN6000324 IV600303875 6,400.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

89 เวชภัณฑ์ยา RO6000325 15,100.00 ตกลงราคา
บริษัท ที พี ดรัก แลบบอราบอร่ีส์ (1969) จ ากัด
ราคาที่เสนอ 15,100.00 บาท

บริษัท ที พี ดรัก แลบบอราบอร่ีส์ (1969) จ ากัด
ราคาที่เสนอ 15,100.00 บาท

27/03/17 PN6000325 V025503 15,100.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

90 เวชภัณฑ์ยา RO6000326 17,400.00 ตกลงราคา
หจก. ภิญโญฟาร์มาซี
ราคาที่เสนอ 17,400.00 บาท

หจก. ภิญโญฟาร์มาซี
ราคาที่เสนอ 17,400.00 บาท

27/03/17 PN6000326 IV6007544 17,400.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

91 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์RP6000070 44,833.00 ตกลงราคา
บริษัท ดับเบิล้ เอส ไดแอคนอสติคส์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 44,833.00 บาท

บริษัท ดับเบิล้ เอส ไดแอคนอสติคส์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 44,833.00 บาท

02/03/17 PM6000070 IV6001080 44,833.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

92 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์RP6000071 3,200.00 ตกลงราคา
บริษัท อินฟินิท ไซเอ็นซ์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 3,200.00 บาท

บริษัท อินฟินิท ไซเอ็นซ์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 3,200.00 บาท

02/03/17 PM6000071 IV17-0905 3,200.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

93 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์RP6000072 6,420.00 ตกลงราคา
บริษัท ดับเบิล้ เอส ไดแอคนอสติคส์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 6,420.00 บาท

บริษัท ดับเบิล้ เอส ไดแอคนอสติคส์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 6,420.00 บาท

02/03/17 PM6000072 IV6002001 6,420.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

94 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์RP6000073 3,500.00 ตกลงราคา
หจก. เจเจไอ ไบโอเทค
ราคาที่เสนอ 3,500.00 บาท

หจก. เจเจไอ ไบโอเทค
ราคาที่เสนอ 3,500.00 บาท

02/03/17 PM6000073JI-6001041 3,500.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

95 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์RP6000074 41,500.00 ตกลงราคา
หจก. แล็บไลน์ (2000)
ราคาที่เสนอ 41,500.00 บาท

หจก. แล็บไลน์ (2000)
ราคาที่เสนอ 41,500.00 บาท

02/03/17 PM6000074 IN22911 41,500.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

96 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์RP6000075 7,200.00 ตกลงราคา
หจก. เจเจไอ ไบโอเทค
ราคาที่เสนอ 7,200.00 บาท

หจก. เจเจไอ ไบโอเทค
ราคาที่เสนอ 7,200.00 บาท

02/03/17 PM6000075JI-6002023 7,200.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

97 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์RP6000076 57,017.00 ตกลงราคา
บริษัท ดับเบิล้ เอส ไดแอคนอสติคส์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 57,017.00 บาท

บริษัท ดับเบิล้ เอส ไดแอคนอสติคส์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 57,017.00 บาท

02/03/17 PM6000076 IV6002051 57,017.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

98 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์RP6000077 950.00 ตกลงราคา
หจก. ไบโอซายน์ เซอร์วสิ
ราคาที่เสนอ 950.00 บาท

หจก. ไบโอซายน์ เซอร์วสิ
ราคาที่เสนอ 950.00 บาท

02/03/17 PM6000077S6001023 950.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

99 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์RP6000078 29,000.00 ตกลงราคา
หจก. แล็บไลน์ (2000)
ราคาที่เสนอ 29,000.00 บาท

หจก. แล็บไลน์ (2000)
ราคาที่เสนอ 29,000.00 บาท

07/03/17 PM6000078 IN22961 29,000.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

100 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์RP6000079 8,000.00 ตกลงราคา
บริษัท เอสเค เมดิเทค จ ากัด
ราคาที่เสนอ 8,000.00 บาท

บริษัท เอสเค เมดิเทค จ ากัด
ราคาที่เสนอ 8,000.00 บาท

07/03/17 PM6000079SK6002101 8,000.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

101 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์RP6000080 62,895.00 ตกลงราคา
บริษัท ดับเบิล้ เอส ไดแอคนอสติคส์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 62,895.00 บาท

บริษัท ดับเบิล้ เอส ไดแอคนอสติคส์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 62,895.00 บาท

08/03/17 PM6000080 IV6003005 62,895.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

102 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์RP6000081 21,400.00 ตกลงราคา
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด
ราคาที่เสนอ 21,400.00 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด
ราคาที่เสนอ 21,400.00 บาท

08/03/17 PM60000815323831457 21,400.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
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103 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์RP6000082 27,057.00 ตกลงราคา
บริษัท ดับเบิล้ เอส ไดแอคนอสติคส์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 27,057.00 บาท

บริษัท ดับเบิล้ เอส ไดแอคนอสติคส์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 27,057.00 บาท

08/03/17 PM6000082 IV6003010 27,057.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

104 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์RP6000083 29,960.00 ตกลงราคา
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด
ราคาที่เสนอ 29,960.00 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด
ราคาที่เสนอ 29,960.00 บาท

08/03/17 PM60000835323843844 29,960.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

105 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์RP6000084 6,110.00 ตกลงราคา
บริษัท สมาร์ทเท็ค เท็คโนโลยี ่จ ากัด
ราคาที่เสนอ 6,110.00 บาท

บริษัท สมาร์ทเท็ค เท็คโนโลยี ่จ ากัด
ราคาที่เสนอ 6,110.00 บาท

08/03/17 PM6000084ST-7408 6,110.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

106 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์RP6000085 37,233.70 ตกลงราคา
บริษัท โอเร็กซ์  เทรดด้ิง  จ ากัด
ราคาที่เสนอ 37,233.70 บาท

บริษัท โอเร็กซ์  เทรดด้ิง  จ ากัด
ราคาที่เสนอ 37,233.70 บาท

29/03/17 PM6000085600303735 37,233.70 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

107 วสัดุส านักงาน RR6000047 520.00 ตกลงราคา
ร้าน อิ่มใจ-ดีไซน์
ราคาที่เสนอ 520.00 บาท

ร้าน อิ่มใจ-ดีไซน์
ราคาที่เสนอ 520.00 บาท

03/03/17 PO6000046 002/002 520.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

108 วสัดุส านักงาน RR6000048 236.00 ตกลงราคา
หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี
ราคาที่เสนอ 236.00 บาท

หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี
ราคาที่เสนอ 236.00 บาท

03/03/17 PO6000047 CRV6002000016 236.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

109 วสัดุส านักงาน RR6000049 3,149.00 ตกลงราคา
ร้าน เอส อาร์ ก็อบปีเ้ซ็นเตอร์
ราคาที่เสนอ 3,149.00 บาท

ร้าน เอส อาร์ ก็อบปีเ้ซ็นเตอร์
ราคาที่เสนอ 3,149.00 บาท

09/03/17 PO6000048 29/3 3,149.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

110 วสัดุส านักงาน RR6000050 4,470.00 ตกลงราคา
หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี
ราคาที่เสนอ 4,470.00 บาท

หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี
ราคาที่เสนอ 4,470.00 บาท

10/03/17 PO6000050 CRV6003000001 4,470.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

111 วสัดุส านักงาน RR6000051 7,730.00 ตกลงราคา
หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี
ราคาที่เสนอ 7,730.00 บาท

หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี
ราคาที่เสนอ 7,730.00 บาท

10/03/17 PO6000049 CRV6002000013 7,730.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

112 วสัดุส านักงาน RR6000052 22,000.00 ตกลงราคา
บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จ ากัด
ราคาที่เสนอ 22,000.00 บาท

บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จ ากัด
ราคาที่เสนอ 22,000.00 บาท

15/03/17 PO6000051 IVM-11498 22,000.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

113 วสัดุส านักงาน RR6000053 245.00 ตกลงราคา
หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี
ราคาที่เสนอ 245.00 บาท

หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี
ราคาที่เสนอ 245.00 บาท

15/03/17 PO6000052 CRV6003000002 245.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

114 วสัดุส านักงาน RR6000054 2,000.00 ตกลงราคา
ร้าน ต้นอ้อ
ราคาที่เสนอ 2,000.00 บาท

ร้าน ต้นอ้อ
ราคาที่เสนอ 2,000.00 บาท

22/03/17 PO6000053 12/11 2,000.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

115 ค. ส านักงาน RS6000004 2,000.00 ตกลงราคา
หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี
ราคาที่เสนอ 2,000.00 บาท

หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี
ราคาที่เสนอ 2,000.00 บาท

03/03/17 PP6000003 CRV6002000011 2,000.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

116 ค. ส านักงาน RS6000005 12,414.00 ตกลงราคา
 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สุชินพาณิช
ราคาที่เสนอ 12,414.00 บาท

 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สุชินพาณิช
ราคาที่เสนอ 12,414.00 บาท

03/03/17 PP6000005 48881/978 12,414.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

117 ค. ส านักงาน RS6000006 7,900.00 ตกลงราคา
ร้าน เอนจ ์ไอที
ราคาที่เสนอ 7,900.00 บาท

ร้าน เอนจ ์ไอที
ราคาที่เสนอ 7,900.00 บาท

14/03/17 PP6000006 13/1 7,900.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

118 เวชภัณฑ์ยา RU6000017 2,500.00 ตกลงราคา
บริษัท ทีโอเคมีคอลส์(1979)
ราคาที่เสนอ 2,500.00 บาท

บริษัท ทีโอเคมีคอลส์(1979)
ราคาที่เสนอ 2,500.00 บาท

06/03/17 PT6000017 T6002/12172 2,500.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

119 เวชภัณฑ์ยา RU6000018 2,086.50 ตกลงราคา
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด
ราคาที่เสนอ 2,086.50 บาท

บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด
ราคาที่เสนอ 2,086.50 บาท

13/03/17 PT6000018 01GM12220170042 2,086.50 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง เลขทีต่รวจรบั
วงเงนิ

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธซ้ืีอ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ วันทีต่รวจรบั เลขทีส่ั่งซ้ือ เลขทีบ่ิล จ ำนวนเงนิ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม  2560

โรงพยำบำลโพทะเล จังหวัดพิจิตร

120 เวชภัณฑ์ยา RU6000019 2,024.50 ตกลงราคา
บริษัท วทิยาศรม จ ากัด
ราคาที่เสนอ 2,024.50 บาท

บริษัท วทิยาศรม จ ากัด
ราคาที่เสนอ 2,024.50 บาท

20/03/17 PT6000019 3-1700405 2,024.50 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

121 เวชภัณฑ์ยา RU6000020 9,840.00 ตกลงราคา
บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด (ส านักงานใหญ)่
ราคาที่เสนอ 9,840.00 บาท

บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด (ส านักงานใหญ)่
ราคาที่เสนอ 9,840.00 บาท

27/03/17 PT6000020 INV6003-104 9,840.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

122 ค่าสาธารณูปโภค RX6000051 2,664.30 ตกลงราคา
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 2,664.30 บาท

บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 2,664.30 บาท

06/03/17 ZB6000059 267338433 2,664.30 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

123 ค่าสาธารณูปโภค RX6000052 2,664.30 ตกลงราคา
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 2,664.30 บาท

บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 2,664.30 บาท

06/03/17 ZB6000060 267338812 2,664.30 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

124 ค่าสาธารณูปโภค RX6000053 7,618.40 ตกลงราคา
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 7,618.40 บาท

บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 7,618.40 บาท

06/03/17 ZB6000061 267397610 7,618.40 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

125 ค่าสาธารณูปโภค RX6000054 1,282.93 ตกลงราคา
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด
ราคาที่เสนอ 1,282.93 บาท

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด
ราคาที่เสนอ 1,282.93 บาท

09/03/17 ZB6000062 2170128l4417843 1,282.93 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

126 ค่าสาธารณูปโภค RX6000055 123.05 ตกลงราคา
บริษัท ทีโอที จก. (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 123.05 บาท

บริษัท ทีโอที จก. (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 123.05 บาท

16/03/17 ZB6000064 0000598280931 123.05 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

127 ค่าสาธารณูปโภค RX6000056 205.33 ตกลงราคา
บริษัท ทีโอที จก. (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 205.30 บาท

บริษัท ทีโอที จก. (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 205.30 บาท

22/03/17 ZB6000065 0000598185310 205.33 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

128 ค่าสาธารณูปโภค RX6000057 357.81 ตกลงราคา
บริษัท ทีโอที จก. (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 357.81 บาท

บริษัท ทีโอที จก. (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 357.81 บาท

22/03/17 ZB6000066 0000598185283 357.81 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

129 ค่าสาธารณูปโภค RX6000058 796.94 ตกลงราคา
บริษัท ทีโอที จก. (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 796.94 บาท

บริษัท ทีโอที จก. (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 796.94 บาท

22/03/17 ZB6000067 0000598185276 796.94 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

130 ค่าสาธารณูปโภค RX6000059 640.93 ตกลงราคา
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด:dtac TriNet Co;Ltd.
ราคาที่เสนอ 640.93 บาท

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด:dtac TriNet Co;Ltd.
ราคาที่เสนอ 640.93 บาท

22/03/17 ZB6000068 2170213l9431625 640.93 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

131 ค่าตรวจพิเศษ (ตามจา่ย) RZ6000027 10,200.00 ตกลงราคา
บริษัท โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 10,200.00 บาท

บริษัท โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 10,200.00 บาท

22/03/17 NH6000026 BI-1702-509 10,200.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

132 ค่าตรวจพิเศษ (ตามจา่ย) RZ6000028 96,000.00 ตกลงราคา
บริษัท จ ีดี โฟร์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 96,000.00 บาท

บริษัท จ ีดี โฟร์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 96,000.00 บาท

22/03/17 NH6000027 พท/กพ/60 96,000.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

133 วสัดุโครงการฯ SJ6000011 450.00 ตกลงราคา
 ร้านไอซ์
ราคาที่เสนอ 450.00 บาท

 ร้านไอซ์
ราคาที่เสนอ 450.00 บาท

07/03/17 MP60000113/5 450.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

134 วสัดุโครงการฯ SJ6000012 1,650.00 ตกลงราคา
นางสาว จตินรินทร์  ฉิมรัมย์
ราคาที่เสนอ 1,650.00 บาท

นางสาว จตินรินทร์  ฉิมรัมย์
ราคาที่เสนอ 1,650.00 บาท

07/03/17 MP6000012 1,650.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

135 วสัดุโครงการฯ SJ6000013 2,000.00 ตกลงราคา
นาง เอื้อมพร  โฉมจนัทร์
ราคาที่เสนอ 2,000.00 บาท

นาง เอื้อมพร  โฉมจนัทร์
ราคาที่เสนอ 2,000.00 บาท

07/03/17 MP6000013 2,000.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

136 วสัดุโครงการฯ SJ6000014 14,000.00 ตกลงราคา
ร้าน เซ็น เซ็นเตอร์
ราคาที่เสนอ 14,000.00 บาท

ร้าน เซ็น เซ็นเตอร์
ราคาที่เสนอ 14,000.00 บาท

07/03/17 MP6000014 IV17022101 14,000.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง เลขทีต่รวจรบั
วงเงนิ
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137 วสัดุโครงการฯ SJ6000015 3,600.00 ตกลงราคา
 ร้านไอซ์
ราคาที่เสนอ 3,600.00 บาท

 ร้านไอซ์
ราคาที่เสนอ 3,600.00 บาท

21/03/17 MP60000158/8 3,600.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

138 ค. คอมพิวเตอร์ V45900013 94,990.00 ตกลงราคา
ร้าน เซ็น เซ็นเตอร์
ราคาที่เสนอ 94,900.00 บาท

ร้าน เซ็น เซ็นเตอร์
ราคาที่เสนอ 94,900.00 บาท

03/03/17 Q46000003 IV17022701 94,990.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

139 ค่าซ่อมแซมค. ส านักงาน Y16000004 27,392.00 ตกลงราคา
ร้าน เพชรออโต้แอร์
ราคาที่เสนอ 27,392.00 บาท

ร้าน เพชรออโต้แอร์
ราคาที่เสนอ 27,392.00 บาท

02/03/17 Z16000003 0534/011 27,392.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

140 ค่าซ่อมแซมค. งานบ้าน Y26000002 8,988.00 ตกลงราคา
บริษัท เค.เอช.ที เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
ราคาที่เสนอ 8,988.00 บาท

บริษัท เค.เอช.ที เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
ราคาที่เสนอ 8,988.00 บาท

20/03/17 Z26000002 HS6003-109 8,988.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

141 ค่าซ่อมแซมส่ิงปลูกสร้าง Y46000004 6,060.00 ตกลงราคา
นาย อิศเรศ  ชวดชาวนา
ราคาที่เสนอ 6,060.00 บาท

นาย อิศเรศ  ชวดชาวนา
ราคาที่เสนอ 6,060.00 บาท

17/03/17 PZ6000003 8/4 6,060.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

142 ค. การแพทย์ Y86000010 7,800.00 ตกลงราคา
บริษัท เอ็มที อุปกรณ์การแพทย ์จ ากัด
ราคาที่เสนอ 7,800.00 บาท

บริษัท เอ็มที อุปกรณ์การแพทย ์จ ากัด
ราคาที่เสนอ 7,800.00 บาท

14/03/17 Z76000011 BLM6003-00150 7,800.00 เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

จ ำนวนเงินทั้งสิ้น 2,253,743.53

(สองล้ำนสองแสนห้ำหมื่นสำมพันเจ็ดร้อยสี่สิบสำมบำทห้ำสิบสำมสตำงค์).


