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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2564  ( แบบสขร.1)

โรงพยาบาลโพทะเล

วันทีจ่าก  1 ตลุาคม 2564 ถึง  30 ตลุาคม 2564

1 ค่าจ้างเหมาขนขยะทัว่ไปเพือ่ท าล 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง
 ส านักงานเทศบาลต าบลโพทะเล
ราคาทีเ่สนอ 2,500 บาท

 ส านักงานเทศบาลต าบลโพทะเล
ราคาทีเ่สนอ 2,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26400144  /  02-09-64

2 ค่าจ้างเหมาบุคลากร(บริการ) 8,146.00 8,146.00 เฉพาะเจาะจง
นาย ภาสกร ชูจิตร 
ราคาทีเ่สนอ 8,146 บาท

นาย ภาสกร ชูจิตร 
ราคาทีเ่สนอ 8,146 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26400145  /  01-09-64

3 ค่าจ้างเหมาบุคลากร(สนับสนุน) 4,266.90 4,266.90 เฉพาะเจาะจง
นาย คุณาวุธ  นามนา 
ราคาทีเ่สนอ 4,267 บาท

นาย คุณาวุธ  นามนา 
ราคาทีเ่สนอ 4,267 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26400156  /  15-09-64

4 ค่าจ้างเหมาบุคลากร(สนับสนุน) 3,432.00 3,432.00 เฉพาะเจาะจง
นาย ทรงยศ สาครินทร์ 
ราคาทีเ่สนอ 3,432 บาท

นาย ทรงยศ สาครินทร์ 
ราคาทีเ่สนอ 3,432 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26400155  /  15-09-64

5 ค่าจ้างเหมาบุคลากร(บริการ) 1,872.00 1,872.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว สุนิษา เบ็ญพรม 
ราคาทีเ่สนอ 1,872 บาท

นางสาว สุนิษา เบ็ญพรม 
ราคาทีเ่สนอ 1,872 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26400157  /  15-09-64

6 ค่าจ้างเหมาบุคลากร(สนับสนุน) 3,120.00 3,120.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว วริษฐา พงึไชย 
ราคาทีเ่สนอ 3,120 บาท

นางสาว วริษฐา พงึไชย 
ราคาทีเ่สนอ 3,120 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26400158  /  16-09-64

7 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 96,336.00 96,336.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน พจิิตร เซ็นเตอร์ คลีนนิง่ 
ราคาทีเ่สนอ 96,336 บาท

ร้าน พจิิตร เซ็นเตอร์ คลีนนิง่ 
ราคาทีเ่สนอ 96,336 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26400013  /  01-10-63

8 ค่าจ้างเหมาบริการอาหาร 178,330.00 178,330.00 เฉพาะเจาะจง
นาย ณัฐวัฒน์  จันทร์เชือ้ 
ราคาทีเ่สนอ 178,330 บาท

นาย ณัฐวัฒน์  จันทร์เชือ้ 
ราคาทีเ่สนอ 178,330 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26400014  /  01-10-63

9 วัสดุคอมพวิเตอร์ 71,820.00 71,820.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เซ็น เซ็นเตอร์ 
ราคาทีเ่สนอ 71,820 บาท

ร้าน เซ็น เซ็นเตอร์ 
ราคาทีเ่สนอ 71,820 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P76500001  /  04-10-64

10
ค่าซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน สไป๊ซ์ คาร์แคร์ 
ราคาทีเ่สนอ 4,500 บาท

ร้าน สไป๊ซ์ คาร์แคร์ 
ราคาทีเ่สนอ 4,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PI6500002  /  01-10-64

11
ค่าซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่

1,680.00 1,680.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน สไป๊ซ์ คาร์แคร์ 
ราคาทีเ่สนอ 1,680 บาท

ร้าน สไป๊ซ์ คาร์แคร์ 
ราคาทีเ่สนอ 1,680 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PI6500003  /  01-10-64

12 วัสดุก่อสร้าง 1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก 
ราคาทีเ่สนอ 1,650 บาท

ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก 
ราคาทีเ่สนอ 1,650 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PE6500001  /  01-10-64

13 วัสดุก่อสร้าง 585.00 585.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. จิราวุฒิค้าวัสดุ(ส านักงานใหญ่) 
ราคาทีเ่สนอ 585 บาท

หจก. จิราวุฒิค้าวัสดุ(ส านักงานใหญ่) 
ราคาทีเ่สนอ 585 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PE6500002  /  01-10-64

14 วัสดุก่อสร้าง 425.00 425.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. จิราวุฒิค้าวัสดุ(ส านักงานใหญ่) 
ราคาทีเ่สนอ 425 บาท

หจก. จิราวุฒิค้าวัสดุ(ส านักงานใหญ่) 
ราคาทีเ่สนอ 425 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PE6500003  /  04-10-64

15 วัสดุก่อสร้าง 868.00 868.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. จิราวุฒิค้าวัสดุ(ส านักงานใหญ่) 
ราคาทีเ่สนอ 868 บาท

หจก. จิราวุฒิค้าวัสดุ(ส านักงานใหญ่) 
ราคาทีเ่สนอ 868 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PE6500004  /  04-10-64

16 ค่าจ้างตรวจทางหอ้งปฏบิัติการ 28,390.00 28,390.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ศูนย์แลบธนบุรี   จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 28,390 บาท

บริษทั ศูนย์แลบธนบุรี   จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 28,390 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ME6400063  /  02-09-64

17 ค่าจ้างเหมาบริการอืน่ 588.50 588.50 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชัน่ เซอร์วิส จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 589 บาท

บริษทั เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชัน่ เซอร์วิส จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 589 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26400148  /  01-09-64

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

 (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2564  ( แบบสขร.1)

โรงพยาบาลโพทะเล

วันทีจ่าก  1 ตลุาคม 2564 ถึง  30 ตลุาคม 2564

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

 (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

18 ค่าจ้างเหมาบริการอืน่ 749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชัน่ เซอร์วิส จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 749 บาท

บริษทั เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชัน่ เซอร์วิส จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 749 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26400149  /  01-09-64

19 ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 0.00 0.00 เฉพาะเจาะจง
นาย สท้าน สนสกุล 
ราคาทีเ่สนอ 0 บาท

นาย สท้าน สนสกุล 
ราคาทีเ่สนอ 0 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PZ6500001  /  13-09-64

20 ค่าจ้างเหมาบริการอืน่ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว สมหญิง  กรรณิกา 
ราคาทีเ่สนอ 12,000 บาท

นางสาว สมหญิง  กรรณิกา 
ราคาทีเ่สนอ 12,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26400159  /  16-09-64

21 จ้างเหมาบริการอืน่ 3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว สมหญิง  กรรณิกา 
ราคาทีเ่สนอ 3,750 บาท

นางสาว สมหญิง  กรรณิกา 
ราคาทีเ่สนอ 3,750 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26400161  /  16-09-64

22 วัสดุงานบ้านงานครัว 11,219.00 11,219.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวินเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาทีเ่สนอ 11,219 บาท

ร้าน ชวินเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาทีเ่สนอ 11,219 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P36500002  /  15-10-64

23 วัสดุงานบ้านงานครัว 290.00 290.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวินเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาทีเ่สนอ 290 บาท

ร้าน ชวินเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาทีเ่สนอ 290 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P36500003  /  01-10-64

24 วัสดุไฟฟา้ 3,140.00 3,140.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ศรีทองการไฟฟา้ 
ราคาทีเ่สนอ 3,140 บาท

หจก. ศรีทองการไฟฟา้ 
ราคาทีเ่สนอ 3,140 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PB6500001  /  01-10-64

25 วัสดุก่อสร้าง 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. จิราวุฒิค้าวัสดุ(ส านักงานใหญ่) 
ราคาทีเ่สนอ 3,300 บาท

หจก. จิราวุฒิค้าวัสดุ(ส านักงานใหญ่) 
ราคาทีเ่สนอ 3,300 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PE6500005  /  05-10-64

26
ค่าซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่

2,228.81 2,228.81 เฉพาะเจาะจง
บริษทั มิตซูพจิิตร จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 2,229 บาท

บริษทั มิตซูพจิิตร จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 2,229 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PI6500004  /  01-10-64

27 วัสดุส านักงาน 5,101.00 5,101.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวินเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาทีเ่สนอ 5,101 บาท

ร้าน ชวินเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาทีเ่สนอ 5,101 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6500001  /  01-10-64

28 วัสดุส านักงาน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เมดิกา แพค็กิง้ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 5,000 บาท

บริษทั เมดิกา แพค็กิง้ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 5,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6500002  /  01-10-64

29 ค่าสาธารณูปโภค 101.65 101.65 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 102 บาท

บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 102 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6400130  /  02-08-64

30 ค่าสาธารณูปโภค 604.82 604.82 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 605 บาท

บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 605 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6400131  /  02-08-64

31 ค่าสาธารณูปโภค 101.65 101.65 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 102 บาท

บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 102 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6400132  /  02-08-64

32 ค่าสาธารณูปโภค 107.00 107.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 107 บาท

บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 107 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6400133  /  02-08-64

33 ค่าสาธารณูปโภค 827.41 827.41 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด:dtac TriNet Co;Ltd. 
ราคาทีเ่สนอ 827 บาท

บริษทั ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด:dtac TriNet Co;Ltd. 
ราคาทีเ่สนอ 827 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6400134  /  02-08-64

34 ค่าสาธารณูปโภค 1,541.34 1,541.34 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด:dtac TriNet Co;Ltd. 
ราคาทีเ่สนอ 1,541 บาท

บริษทั ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด:dtac TriNet Co;Ltd. 
ราคาทีเ่สนอ 1,541 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6400135  /  02-08-64



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2564  ( แบบสขร.1)

โรงพยาบาลโพทะเล

วันทีจ่าก  1 ตลุาคม 2564 ถึง  30 ตลุาคม 2564

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

 (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

35 ค่าสาธารณูปโภค 2,664.30 2,664.30 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 2,664 บาท

บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 2,664 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6400137  /  01-09-64

36 ค่าสาธารณูปโภค 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 5,350 บาท

บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 5,350 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6400138  /  01-09-64

37 ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 85,000.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง
นาย สท้าน สนสกุล 
ราคาทีเ่สนอ 85,000 บาท

นาย สท้าน สนสกุล 
ราคาทีเ่สนอ 85,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PZ6500001  /  13-09-64

38 ค่าจ้างตรวจทางหอ้งปฏบิัติการ 23,700.00 23,700.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โปรเฟสชัน่แนล ลาโบราทอร่ี แมเนจเม้นท์ คอร์ป จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 23,700 บาท

บริษทั โปรเฟสชัน่แนล ลาโบราทอร่ี แมเนจเม้นท์ คอร์ป จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 23,700 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ME6400062  /  01-09-64

39 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์การแพทย์ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. แล็บไลน์ (2000) 
ราคาทีเ่สนอ 2,500 บาท

หจก. แล็บไลน์ (2000) 
ราคาทีเ่สนอ 2,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม Z86500001  /  01-10-64

40
ค่าซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่

12,800.00 12,800.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน โพทะเล ยางยนต์ 
ราคาทีเ่สนอ 12,800 บาท

ร้าน โพทะเล ยางยนต์ 
ราคาทีเ่สนอ 12,800 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PI6500001  /  01-10-64

41 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 60,873.26 60,873.26 เฉพาะเจาะจง
หจก. เต็งเจริญทรัพย์ไพศาล 
ราคาทีเ่สนอ 60,873 บาท

หจก. เต็งเจริญทรัพย์ไพศาล 
ราคาทีเ่สนอ 60,873 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PH6400017  /  02-08-64

42 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 49,020.65 49,020.65 เฉพาะเจาะจง
หจก. เต็งเจริญทรัพย์ไพศาล 
ราคาทีเ่สนอ 49,021 บาท

หจก. เต็งเจริญทรัพย์ไพศาล 
ราคาทีเ่สนอ 49,021 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PH6400018  /  01-09-64

43 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 12,570.00 12,570.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 12,570 บาท

บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 12,570 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6500001  /  05-10-64

44 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 3,531.00 3,531.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 3,531 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 3,531 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6500002  /  05-10-64

45 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 3,990.00 3,990.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 3,990 บาท

บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 3,990 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6500005  /  06-10-64

46 เวชภณัฑ์ยา 6,676.80 6,676.80 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม 
ราคาทีเ่สนอ 6,677 บาท

 องค์การเภสัชกรรม 
ราคาทีเ่สนอ 6,677 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400702  /  06-08-64

47 เวชภณัฑ์ยา 3,338.40 3,338.40 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม 
ราคาทีเ่สนอ 3,338 บาท

 องค์การเภสัชกรรม 
ราคาทีเ่สนอ 3,338 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400702  /  06-08-64

48 เวชภณัฑ์ยา 24,114.00 24,114.00 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม 
ราคาทีเ่สนอ 24,114 บาท

 องค์การเภสัชกรรม 
ราคาทีเ่สนอ 24,114 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500001  /  04-10-64

49 เวชภณัฑ์ยา 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม 
ราคาทีเ่สนอ 5,000 บาท

 องค์การเภสัชกรรม 
ราคาทีเ่สนอ 5,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500002  /  04-10-64

50 เวชภณัฑ์ยา 6,131.10 6,131.10 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม 
ราคาทีเ่สนอ 6,131 บาท

 องค์การเภสัชกรรม 
ราคาทีเ่สนอ 6,131 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500003  /  04-10-64

51 เวชภณัฑ์ยา 11,984.00 11,984.00 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม 
ราคาทีเ่สนอ 11,984 บาท

 องค์การเภสัชกรรม 
ราคาทีเ่สนอ 11,984 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500004  /  04-10-64



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2564  ( แบบสขร.1)

โรงพยาบาลโพทะเล

วันทีจ่าก  1 ตลุาคม 2564 ถึง  30 ตลุาคม 2564

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

 (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

52 เวชภณัฑ์ยา 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 5,500 บาท

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 5,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500005  /  04-10-64

53 เวชภณัฑ์ยา 18,525.00 18,525.00 เฉพาะเจาะจง
 ส านักงาน คณะกรรมการอาหารและยา 
ราคาทีเ่สนอ 18,525 บาท

 ส านักงาน คณะกรรมการอาหารและยา 
ราคาทีเ่สนอ 18,525 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500006  /  13-09-64

54 เวชภณัฑ์ยา 17,911.80 17,911.80 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 17,912 บาท

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 17,912 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500008  /  04-10-64

55 เวชภณัฑ์ยา 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 7,200 บาท

บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 7,200 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500009  /  04-10-64

56 เวชภณัฑ์ยา 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 11,000 บาท

บริษทั ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 11,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500010  /  04-10-64

57 เวชภณัฑ์ยา 3,317.00 3,317.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 3,317 บาท

บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 3,317 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PT6500001  /  04-10-64

58 วัสดุบริโภค 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง
นาย เลิศศักด์ิ เลิศพร้อม 
ราคาทีเ่สนอ 7,500 บาท

นาย เลิศศักด์ิ เลิศพร้อม 
ราคาทีเ่สนอ 7,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม OT6500002  /  01-10-64

59 ค่าใช้จ่ายอืน่ 1,176.75 1,176.75 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เอส อาร์ ก็อบปีเ้ซ็นเตอร์ 
ราคาทีเ่สนอ 1,177 บาท

ร้าน เอส อาร์ ก็อบปีเ้ซ็นเตอร์ 
ราคาทีเ่สนอ 1,177 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม O46400014  /  01-09-64

60 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เอส อาร์ ก็อบปีเ้ซ็นเตอร์ 
ราคาทีเ่สนอ 2,500 บาท

ร้าน เอส อาร์ ก็อบปีเ้ซ็นเตอร์ 
ราคาทีเ่สนอ 2,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26400146  /  01-09-64

61 ค่าจ้างเหมาบริการอืน่ 39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 39,000 บาท

บริษทั ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 39,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26400147  /  01-09-64

62 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,850.00 1,850.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวินเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาทีเ่สนอ 1,850 บาท

ร้าน ชวินเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาทีเ่สนอ 1,850 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P36500001  /  01-10-64

63 วัสดุงานบ้านงานครัวCovid19 10,597.00 10,597.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวินเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาทีเ่สนอ 10,597 บาท

ร้าน ชวินเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาทีเ่สนอ 10,597 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P36500004  /  01-10-64

64 วัสดุงานบ้านงานครัวCovid19 14,335.00 14,335.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวินเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาทีเ่สนอ 14,335 บาท

ร้าน ชวินเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาทีเ่สนอ 14,335 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P36500005  /  01-10-64

65 วัสดุงานบ้านงานครัว 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง
นาย ณัฐวัฒน์  จันทร์เชือ้ 
ราคาทีเ่สนอ 350 บาท

นาย ณัฐวัฒน์  จันทร์เชือ้ 
ราคาทีเ่สนอ 350 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P36500006  /  01-10-64

66 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,100.35 9,100.35 เฉพาะเจาะจง
หจก. นุชนรินทร์ คลีน แอนด์ ซัพพลาย(ส านักงานใหญ่) 
ราคาทีเ่สนอ 9,100 บาท

หจก. นุชนรินทร์ คลีน แอนด์ ซัพพลาย(ส านักงานใหญ่) 
ราคาทีเ่สนอ 9,100 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P36500007  /  01-10-64

67 วัสดุเภสัชกรรม 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เมดิกา แพค็กิง้ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 28,000 บาท

บริษทั เมดิกา แพค็กิง้ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 28,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P46500001  /  05-10-64

68 วัสดุเภสัชกรรม 11,550.00 11,550.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวินเมดิคอล  
ราคาทีเ่สนอ 11,550 บาท

ร้าน ชวินเมดิคอล  
ราคาทีเ่สนอ 11,550 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P46500002  /  05-10-64



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2564  ( แบบสขร.1)

โรงพยาบาลโพทะเล

วันทีจ่าก  1 ตลุาคม 2564 ถึง  30 ตลุาคม 2564

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

 (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

69 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 430.00 430.00 เฉพาะเจาะจง
 ร้านไอซ์ 
ราคาทีเ่สนอ 430 บาท

 ร้านไอซ์ 
ราคาทีเ่สนอ 430 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P56500001  /  01-10-64

70 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 5,680.00 5,680.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 5,680 บาท

บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 5,680 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6500001  /  05-10-64

71 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 40,660.00 40,660.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 40,660 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 40,660 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6500002  /  05-10-64

72 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 20,160.00 20,160.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไบโอคอททอน 
ราคาทีเ่สนอ 20,160 บาท

บริษทั ไบโอคอททอน 
ราคาทีเ่สนอ 20,160 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6500003  /  05-10-64

73 เวชภณัฑ์ยา 21,300.00 21,300.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 21,300 บาท

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 21,300 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500011  /  05-10-64

74 เวชภณัฑ์ยา 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที เอ็น พ ีเฮลท์แคร์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 6,000 บาท

บริษทั ที เอ็น พ ีเฮลท์แคร์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 6,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500012  /  05-10-64

75 เวชภณัฑ์ยา 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั อาร์เอ็กซ์  จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 3,745 บาท

บริษทั อาร์เอ็กซ์  จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 3,745 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500013  /  05-10-64

76 เวชภณัฑ์ยา 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 36,000 บาท

บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 36,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500014  /  05-10-64

77 เวชภณัฑ์ยา 18,682.20 18,682.20 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 18,682 บาท

บริษทั ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 18,682 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500015  /  05-10-64

78 เวชภณัฑ์ยา 22,495.68 22,495.68 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 22,496 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 22,496 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500016  /  05-10-64

79 เวชภณัฑ์ยา 12,300.00 12,300.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 12,300 บาท

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 12,300 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500017  /  05-10-64

80 เวชภณัฑ์ยา 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 6,600 บาท

บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 6,600 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500018  /  05-10-64

81 เวชภณัฑ์ยา 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ยูเมด้า จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 5,000 บาท

บริษทั ยูเมด้า จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 5,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500019  /  05-10-64

82 เวชภณัฑ์ยา 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 1,600 บาท

บริษทั ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 1,600 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500020  /  05-10-64

83 เวชภณัฑ์ยา 10,582.30 10,582.30 เฉพาะเจาะจง
บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 10,582 บาท

บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 10,582 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500021  /  05-10-64

84 เวชภณัฑ์ยา 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 4,400 บาท

บริษทั ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 4,400 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500022  /  05-10-64

85 เวชภณัฑ์ยา 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 10,000 บาท

บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 10,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500023  /  05-10-64



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2564  ( แบบสขร.1)

โรงพยาบาลโพทะเล

วันทีจ่าก  1 ตลุาคม 2564 ถึง  30 ตลุาคม 2564

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

 (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

86 เวชภณัฑ์ยา 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 7,800 บาท

บริษทั แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 7,800 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500024  /  05-10-64

87 เวชภณัฑ์ยา 8,250.00 8,250.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั พรอส ฟาร์มา จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 8,250 บาท

บริษทั พรอส ฟาร์มา จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 8,250 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500025  /  05-10-64

88 เวชภณัฑ์ยา 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
ราคาทีเ่สนอ 10,000 บาท

บริษทั ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
ราคาทีเ่สนอ 10,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500026  /  05-10-64

89 เวชภณัฑ์ยา 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 6,000 บาท

บริษทั นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 6,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500027  /  05-10-64

90 เวชภณัฑ์ยา 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 3,400 บาท

บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 3,400 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500028  /  05-10-64

91 เวชภณัฑ์ยา 12,326.40 12,326.40 เฉพาะเจาะจง
บริษทั บี เอ็ล ฮ้ัว จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 12,326 บาท

บริษทั บี เอ็ล ฮ้ัว จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 12,326 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500029  /  05-10-64

92 เวชภณัฑ์ยา 14,960.00 14,960.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ภญิโญฟาร์มาซี 
ราคาทีเ่สนอ 14,960 บาท

หจก. ภญิโญฟาร์มาซี 
ราคาทีเ่สนอ 14,960 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500030  /  05-10-64

93 เวชภณัฑ์ยา 3,360.00 3,360.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 3,360 บาท

บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 3,360 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500031  /  05-10-64

94 วัสดุส านักงานCovid19 1,982.00 1,982.00 เฉพาะเจาะจง
หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
ราคาทีเ่สนอ 1,982 บาท

หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
ราคาทีเ่สนอ 1,982 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6500003  /  01-10-64

95 วัสดุส านักงานCovid19 4,941.00 4,941.00 เฉพาะเจาะจง
หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
ราคาทีเ่สนอ 4,941 บาท

หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
ราคาทีเ่สนอ 4,941 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6500004  /  01-10-64

96 วัสดุส านักงานCovid19 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง
หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
ราคาทีเ่สนอ 1,100 บาท

หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
ราคาทีเ่สนอ 1,100 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6500005  /  01-10-64

97 วัสดุส านักงานCovid19 7,350.00 7,350.00 เฉพาะเจาะจง
หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
ราคาทีเ่สนอ 7,350 บาท

หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
ราคาทีเ่สนอ 7,350 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6500006  /  01-10-64

98 วัสดุส านักงาน 5,750.00 5,750.00 เฉพาะเจาะจง
หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
ราคาทีเ่สนอ 5,750 บาท

หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
ราคาทีเ่สนอ 5,750 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6500007  /  01-10-64

99 วัสดุส านักงานCovid19 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง
 ร้านไอซ์ 
ราคาทีเ่สนอ 6,000 บาท

 ร้านไอซ์ 
ราคาทีเ่สนอ 6,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6500008  /  01-10-64

100 วัสดุส านักงานCovid19 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง
 สง่าการพมิพ ์
ราคาทีเ่สนอ 1,500 บาท

 สง่าการพมิพ ์
ราคาทีเ่สนอ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6500009  /  01-10-64

101 ครุภณัฑ์ส านักงานต่ ากว่าเกณฑ์ 1,578.00 1,578.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ธีรยาการค้า 
ราคาทีเ่สนอ 1,578 บาท

ร้าน ธีรยาการค้า 
ราคาทีเ่สนอ 1,578 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PP6500001  /  01-10-64

102 ค่าจ้างตรวจพเิศษ(เอ็กซเรย)์ 166,556.20 166,556.20 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟลอริช เมดิคอล จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 166,556 บาท

บริษทั ฟลอริช เมดิคอล จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 166,556 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6400143  /  02-08-64



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2564  ( แบบสขร.1)

โรงพยาบาลโพทะเล

วันทีจ่าก  1 ตลุาคม 2564 ถึง  30 ตลุาคม 2564

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

 (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

103 ค่าจ้างตรวจพเิศษ(เอ็กซเรย)์ 3,288.00 3,288.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั จี ดี โฟร์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 3,288 บาท

บริษทั จี ดี โฟร์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 3,288 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6400144  /  02-08-64

104 ค่าจ้างตรวจพเิศษ(เอ็กซเรย)์ 17,200.00 17,200.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โรงพยาบาลปากน้ าโพ ส านักงานใหญ่ 
ราคาทีเ่สนอ 17,200 บาท

บริษทั โรงพยาบาลปากน้ าโพ ส านักงานใหญ่ 
ราคาทีเ่สนอ 17,200 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6400145  /  02-08-64

105 ค่าจ้างตรวจพเิศษ(เอ็กซเรย)์ 35,505.00 35,505.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 35,505 บาท

บริษทั โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 35,505 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6400146  /  02-08-64

106
0610101269
คก.พฒันาระบบการดูแลฯ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว สมหญิง  กรรณิกา 
ราคาทีเ่สนอ 1,500 บาท

นางสาว สมหญิง  กรรณิกา 
ราคาทีเ่สนอ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม MP6400136  /  02-08-64

107
0610101269
คก.พฒันาระบบการดูแลฯ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง
นาย สมศักด์ิ  ค าหนุน 
ราคาทีเ่สนอ 1,500 บาท

นาย สมศักด์ิ  ค าหนุน 
ราคาทีเ่สนอ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม MP6400137  /  02-08-64

108
0610101269
คก.พฒันาระบบการดูแลฯ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง
นาง จ าเนียร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 
ราคาทีเ่สนอ 1,500 บาท

นาง จ าเนียร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 
ราคาทีเ่สนอ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม MP6400138  /  02-08-64

109
0610101269
คก.พฒันาระบบการดูแลฯ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว สมหญิง  กรรณิกา 
ราคาทีเ่สนอ 1,500 บาท

นางสาว สมหญิง  กรรณิกา 
ราคาทีเ่สนอ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม MP6400139  /  01-09-64

110
0610101269
คก.พฒันาระบบการดูแลฯ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง
นาง จ าเนียร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 
ราคาทีเ่สนอ 1,500 บาท

นาง จ าเนียร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 
ราคาทีเ่สนอ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม MP6400140  /  01-09-64

111
0610101269
คก.พฒันาระบบการดูแลฯ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง
นาย สมศักด์ิ  ค าหนุน 
ราคาทีเ่สนอ 1,500 บาท

นาย สมศักด์ิ  ค าหนุน 
ราคาทีเ่สนอ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม MP6400141  /  01-09-64

112
0641643128
คก.พฒันาและประเมินฯ

1,296.00 1,296.00 เฉพาะเจาะจง
หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
ราคาทีเ่สนอ 1,296 บาท

หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
ราคาทีเ่สนอ 1,296 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม MP6500007  /  01-10-64

113 ค่าจ้างตรวจทางหอ้งปฏบิัติการ 28,890.00 28,890.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั สุรนารี เมดิคอล แล็บ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 28,890 บาท

บริษทั สุรนารี เมดิคอล แล็บ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 28,890 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ME6400049  /  10-06-64

114 วัสดุบริโภค 1,616.00 1,616.00 เฉพาะเจาะจง
นาง ดารารัตน์ มติมาลังการ 
ราคาทีเ่สนอ 1,616 บาท

นาง ดารารัตน์ มติมาลังการ 
ราคาทีเ่สนอ 1,616 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม OT6400013  /  02-08-64

115 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์การแพทย์ 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน รุ่งเจริญแอร์ 
ราคาทีเ่สนอ 3,600 บาท

ร้าน รุ่งเจริญแอร์ 
ราคาทีเ่สนอ 3,600 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม Z86500002  /  01-10-64

116 วัสดุไฟฟา้ 4,100.00 4,100.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั แสงพทิักษก์ารไฟฟา้ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 4,100 บาท

บริษทั แสงพทิักษก์ารไฟฟา้ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 4,100 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PB6500002  /  06-10-64

117 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 8,881.00 8,881.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 8,881 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 8,881 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6500002  /  05-10-64

118 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 363.00 363.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 363 บาท

บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 363 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6500004  /  06-10-64

119 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 12,750.00 12,750.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. เจเจไอ ไบโอเทค 
ราคาทีเ่สนอ 12,750 บาท

หจก. เจเจไอ ไบโอเทค 
ราคาทีเ่สนอ 12,750 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6500001  /  08-10-64



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2564  ( แบบสขร.1)

โรงพยาบาลโพทะเล

วันทีจ่าก  1 ตลุาคม 2564 ถึง  30 ตลุาคม 2564

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

 (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

120 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 26,250.00 26,250.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั อาร์เอ็กซ์  จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 26,250 บาท

บริษทั อาร์เอ็กซ์  จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 26,250 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6500002  /  08-10-64

121 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 64,200 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 64,200 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6500003  /  08-10-64

122 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 42,665.00 42,665.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ดรัก เทสท์ต้ิง(ส านักงานใหญ่) 
ราคาทีเ่สนอ 42,665 บาท

หจก. ดรัก เทสท์ต้ิง(ส านักงานใหญ่) 
ราคาทีเ่สนอ 42,665 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6500004  /  08-10-64

123 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4,736.00 4,736.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 4,736 บาท

บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 4,736 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6500005  /  08-10-64

124 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 59,700.00 59,700.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. แล็บไลน์ (2000) 
ราคาทีเ่สนอ 59,700 บาท

หจก. แล็บไลน์ (2000) 
ราคาทีเ่สนอ 59,700 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6500006  /  08-10-64

125 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 510.00 510.00 เฉพาะเจาะจง
 ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติสภากาชาดไทย 
ราคาทีเ่สนอ 510 บาท

 ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติสภากาชาดไทย 
ราคาทีเ่สนอ 510 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6500007  /  08-10-64

126 ค่าจ้างเหมาบริการอืน่ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง
นาย นิมิตร แก้วกัลยา 
ราคาทีเ่สนอ 1,800 บาท

นาย นิมิตร แก้วกัลยา 
ราคาทีเ่สนอ 1,800 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26500020  /  14-10-64

127 ค่าจ้างเหมาบริการอืน่ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง
นาง ก าไร เทพสุริยา 
ราคาทีเ่สนอ 3,000 บาท

นาง ก าไร เทพสุริยา 
ราคาทีเ่สนอ 3,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26500021  /  14-10-64

128 ครุภณัฑ์โรงงานเคร่ืองจักร 7,702.00 7,702.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก 
ราคาทีเ่สนอ 7,702 บาท

ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก 
ราคาทีเ่สนอ 7,702 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม Q56500001  /  05-10-64

129 ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 24,600.00 24,600.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ก าปัน้ 2021 
ราคาทีเ่สนอ 24,600 บาท

หจก. ก าปัน้ 2021 
ราคาทีเ่สนอ 24,600 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PZ6500002  /  14-10-64

130 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 7,532.80 7,532.80 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 7,533 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 7,533 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6500002  /  05-10-64

131 วัสดุบริโภค 1,652.00 1,652.00 เฉพาะเจาะจง
นาง ดารารัตน์ มติมาลังการ 
ราคาทีเ่สนอ 1,652 บาท

นาง ดารารัตน์ มติมาลังการ 
ราคาทีเ่สนอ 1,652 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม OT6400014  /  01-09-64

132 วัสดุงานบ้านงานครัว 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวินเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาทีเ่สนอ 7,500 บาท

ร้าน ชวินเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาทีเ่สนอ 7,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P36500013  /  18-10-64

133 วัสดุส านักงานCovid19 7,620.00 7,620.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวินเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาทีเ่สนอ 7,620 บาท

ร้าน ชวินเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาทีเ่สนอ 7,620 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6500013  /  18-10-64

134 วัสดุส านักงานCovid19 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง
 สง่าการพมิพ ์
ราคาทีเ่สนอ 1,500 บาท

 สง่าการพมิพ ์
ราคาทีเ่สนอ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6500014  /  18-10-64

135 ค่าสาธารณูปโภค 101.65 101.65 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 102 บาท

บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 102 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6400139  /  01-09-64

136 ค่าสาธารณูปโภค 156.54 156.54 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 157 บาท

บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 157 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6400141  /  01-09-64



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2564  ( แบบสขร.1)

โรงพยาบาลโพทะเล

วันทีจ่าก  1 ตลุาคม 2564 ถึง  30 ตลุาคม 2564

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

 (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

137 ค่าสาธารณูปโภค 101.65 101.65 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 102 บาท

บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 102 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6400142  /  01-09-64

138 ค่าสาธารณูปโภค 107.00 107.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 107 บาท

บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 107 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6400143  /  01-09-64

139 ค่าสาธารณูปโภค 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด(มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 3,000 บาท

บริษทั ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด(มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 3,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6400146  /  01-09-64

140 ค่าจ้างตรวจพเิศษ(เอ็กซเรย)์ 7,388.00 7,388.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั จี ดี โฟร์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 7,388 บาท

บริษทั จี ดี โฟร์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 7,388 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6500005  /  01-10-64

141 วัสดุก่อสร้าง 530.00 530.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก 
ราคาทีเ่สนอ 530 บาท

ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก 
ราคาทีเ่สนอ 530 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PE6500006  /  18-10-64

142 วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก 
ราคาทีเสนอ 0 บาท

ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก 
ราคาทีเสนอ 0 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PE6500006  /  18-10-64

143
ค่าซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่

4,144.65 4,144.65 เฉพาะเจาะจง
บริษทั อลีนกิจสยาม จ ากัด สาขาบึงนาราง(สาขาที่00004) 
ราคาทีเ่สนอ 4,145 บาท

บริษทั อลีนกิจสยาม จ ากัด สาขาบึงนาราง(สาขาที่00004) 
ราคาทีเ่สนอ 4,145 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PI6500006  /  19-10-64

144 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 52,500.00 52,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั อาร์เอ็กซ์  จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 52,500 บาท

บริษทั อาร์เอ็กซ์  จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 52,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6500008  /  14-10-64

145 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 230.00 230.00 เฉพาะเจาะจง
 ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติสภากาชาดไทย 
ราคาทีเ่สนอ 230 บาท

 ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติสภากาชาดไทย 
ราคาทีเ่สนอ 230 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6500009  /  14-10-64

146 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5,462.00 5,462.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 5,462 บาท

บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 5,462 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6500010  /  14-10-64

147 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 77,346.25 77,346.25 เฉพาะเจาะจง
หจก. ดรัก เทสท์ต้ิง(ส านักงานใหญ่) 
ราคาทีเ่สนอ 77,346 บาท

หจก. ดรัก เทสท์ต้ิง(ส านักงานใหญ่) 
ราคาทีเ่สนอ 77,346 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6500011  /  19-10-64

148 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 47,936.00 47,936.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 47,936 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 47,936 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6500012  /  14-10-64

149 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. เจเจไอ ไบโอเทค 
ราคาทีเ่สนอ 10,000 บาท

หจก. เจเจไอ ไบโอเทค 
ราคาทีเ่สนอ 10,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6500013  /  14-10-64

150 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 92,500.00 92,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั อินฟนิิท ดีกรี จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 92,500 บาท

บริษทั อินฟนิิท ดีกรี จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 92,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6500014  /  14-10-64

151 วัสดุงานบ้านงานครัว 18,580.00 18,580.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวินเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาทีเ่สนอ 18,580 บาท

ร้าน ชวินเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาทีเ่สนอ 18,580 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P36500008  /  18-10-64

152
ค่าซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่

3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง
 ภาร ออโต้เซอร์วิส 
ราคาทีเ่สนอ 3,800 บาท

 ภาร ออโต้เซอร์วิส 
ราคาทีเ่สนอ 3,800 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PI6500007  /  21-10-64

153 วัสดุการแพทย์ 48,145.43 48,145.43 เฉพาะเจาะจง
บริษทั แมสเซอร์ สเปเชียลต้ีก๊าซ จ ากดั 
ราคาทีเ่สนอ 48,145 บาท

บริษทั แมสเซอร์ สเปเชียลต้ีก๊าซ จ ากดั 
ราคาทีเ่สนอ 48,145 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PL6500001  /  04-10-64



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2564  ( แบบสขร.1)

โรงพยาบาลโพทะเล

วันทีจ่าก  1 ตลุาคม 2564 ถึง  30 ตลุาคม 2564

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

 (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

154 วัสดุการแพทย์ 850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง
 นิตยาเหล็กเพชร 
ราคาทีเ่สนอ 850 บาท

 นิตยาเหล็กเพชร 
ราคาทีเ่สนอ 850 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PL6500002  /  04-10-64

155 วัสดุการแพทย์ 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ยูแคร์ เมดิคอล จ ากัด(ส านักงานใหญ่) 
ราคาทีเ่สนอ 5,500 บาท

บริษทั ยูแคร์ เมดิคอล จ ากัด(ส านักงานใหญ่) 
ราคาทีเ่สนอ 5,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PL6500004  /  08-10-64

156 วัสดุส านักงาน 10,786.00 10,786.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวินเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาทีเ่สนอ 10,786 บาท

ร้าน ชวินเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาทีเ่สนอ 10,786 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6500010  /  18-10-64

157 วัสดุส านักงาน 10,250.00 10,250.00 เฉพาะเจาะจง
หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
ราคาทีเ่สนอ 10,250 บาท

หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
ราคาทีเ่สนอ 10,250 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6500011  /  18-10-64

158 วัสดุส านักงานCovid19 4,263.00 4,263.00 เฉพาะเจาะจง
หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
ราคาทีเ่สนอ 4,263 บาท

หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
ราคาทีเ่สนอ 4,263 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6500015  /  18-10-64

159 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 15,200.00 15,200.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 15,200 บาท

บริษทั บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 15,200 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6400185  /  29-09-64

160 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 40,000 บาท

บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 40,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6500006  /  12-10-64

161 วัสดุการแพทย์ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทีเอ็น เน็ตเวิร์ก โซลูชัน่ 
ราคาทีเ่สนอ 8,000 บาท

บริษทั ทีเอ็น เน็ตเวิร์ก โซลูชัน่ 
ราคาทีเ่สนอ 8,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PL6500003  /  06-10-64

162 วัสดุการแพทย์ 11,500.00 11,500.00 เฉพาะเจาะจง
นาย พลวัฒน์  จุณฑุดม 
ราคาทีเ่สนอ 11,500 บาท

นาย พลวัฒน์  จุณฑุดม 
ราคาทีเ่สนอ 11,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PL6500005  /  07-10-64

163 เวชภณัฑ์ยา 30,500.00 30,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 30,500 บาท

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 30,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500032  /  06-10-64

164 เวชภณัฑ์ยา 9,100.00 9,100.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 9,100 บาท

บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 9,100 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500033  /  06-10-64

165 เวชภณัฑ์ยา 10,400.00 10,400.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 10,400 บาท

บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 10,400 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500034  /  06-10-64

166 เวชภณัฑ์ยา 6,099.00 6,099.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 6,099 บาท

บริษทั ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 6,099 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500035  /  06-10-64

167 เวชภณัฑ์ยา 3,650.00 3,650.00 เฉพาะเจาะจง
หสม. 2เอ็ม(เมด-เมเกอร์) จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 3,650 บาท

หสม. 2เอ็ม(เมด-เมเกอร์) จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 3,650 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500036  /  06-10-64

168 เวชภณัฑ์ยา 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟาร์มาแลนด์(1982) จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 1,284 บาท

บริษทั ฟาร์มาแลนด์(1982) จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 1,284 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500037  /  06-10-64

169 เวชภณัฑ์ยา 13,100.00 13,100.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ภญิโญฟาร์มาซี 
ราคาทีเ่สนอ 13,100 บาท

หจก. ภญิโญฟาร์มาซี 
ราคาทีเ่สนอ 13,100 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500038  /  06-10-64

170 เวชภณัฑ์ยา 22,925.00 22,925.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ว.ีแอนด์.ว.ี กรุงเทพฯ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 22,925 บาท

บริษทั ว.ีแอนด์.ว.ี กรุงเทพฯ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 22,925 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500039  /  06-10-64



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2564  ( แบบสขร.1)

โรงพยาบาลโพทะเล

วันทีจ่าก  1 ตลุาคม 2564 ถึง  30 ตลุาคม 2564

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

 (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

171 เวชภณัฑ์ยา 4,620.00 4,620.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 4,620 บาท

บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 4,620 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500041  /  06-10-64

172 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 18,672.50 18,672.50 เฉพาะเจาะจง
หจก. ดรัก เทสท์ต้ิง(ส านักงานใหญ่) 
ราคาทีเ่สนอ 18,673 บาท

หจก. ดรัก เทสท์ต้ิง(ส านักงานใหญ่) 
ราคาทีเ่สนอ 18,673 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6500015  /  18-10-64

173 ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 10,100.00 10,100.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ก าปัน้ 2021 
ราคาทีเ่สนอ 10,100 บาท

หจก. ก าปัน้ 2021 
ราคาทีเ่สนอ 10,100 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PZ6500003  /  18-10-64

174 วัสดุบริโภค 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง
นาย เลิศศักด์ิ เลิศพร้อม 
ราคาทีเ่สนอ 30,000 บาท

นาย เลิศศักด์ิ เลิศพร้อม 
ราคาทีเ่สนอ 30,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม OT6500004  /  19-10-64

175 วัสดุไฟฟา้ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. จิราวุฒิค้าวัสดุ(ส านักงานใหญ่) 
ราคาทีเ่สนอ 1,000 บาท

หจก. จิราวุฒิค้าวัสดุ(ส านักงานใหญ่) 
ราคาทีเ่สนอ 1,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PB6500003  /  25-10-64

176
ค่าซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่

5,300.00 5,300.00 เฉพาะเจาะจง
 ภาร ออโต้เซอร์วิส 
ราคาทีเ่สนอ 5,300 บาท

 ภาร ออโต้เซอร์วิส 
ราคาทีเ่สนอ 5,300 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PI6500008  /  21-10-64

177 เวชภณัฑ์ยา 1,786.90 1,786.90 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม 
ราคาทีเ่สนอ 1,787 บาท

 องค์การเภสัชกรรม 
ราคาทีเ่สนอ 1,787 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500042  /  07-10-64

178 เวชภณัฑ์ยา 26,250.00 26,250.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 26,250 บาท

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 26,250 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500043  /  07-10-64

179 เวชภณัฑ์ยา 15,840.00 15,840.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด
ราคาทีเ่สนอ 15,840 บาท

บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด
ราคาทีเ่สนอ 15,840 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500044  /  07-10-64

180 เวชภณัฑ์ยา 8,925.00 8,925.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 8,925 บาท

บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 8,925 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500045  /  07-10-64

181 เวชภณัฑ์ยา 16,300.00 16,300.00 เฉพาะเจาะจง
บจก. เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี(อ านวยเภสัช) 
ราคาทีเ่สนอ 16,300 บาท

บจก. เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี(อ านวยเภสัช) 
ราคาทีเ่สนอ 16,300 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500046  /  07-10-64

182 เวชภณัฑ์ยา 6,634.00 6,634.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั พรีเมด  ฟาร์มา พลัส จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 6,634 บาท

บริษทั พรีเมด  ฟาร์มา พลัส จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 6,634 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500047  /  07-10-64

183 เวชภณัฑ์ยา 6,480.00 6,480.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 6,480 บาท

บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 6,480 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500048  /  07-10-64

184 เวชภณัฑ์ยา 19,401.24 19,401.24 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 19,401 บาท

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 19,401 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500049  /  07-10-64

185 เวชภณัฑ์ยา 9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
ราคาทีเ่สนอ 9,800 บาท

บริษทั ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
ราคาทีเ่สนอ 9,800 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500050  /  07-10-64

186 เวชภณัฑ์ยา 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที เอ็น พ ีเฮลท์แคร์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 2,700 บาท

บริษทั ที เอ็น พ ีเฮลท์แคร์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 2,700 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500051  /  07-10-64

187 เวชภณัฑ์ยา 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั หา้งขายยาตราเจ็ดดาวจ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 6,400 บาท

บริษทั หา้งขายยาตราเจ็ดดาวจ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 6,400 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500052  /  07-10-64



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2564  ( แบบสขร.1)

โรงพยาบาลโพทะเล

วันทีจ่าก  1 ตลุาคม 2564 ถึง  30 ตลุาคม 2564

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

 (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

188 เวชภณัฑ์ยา 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 4,200 บาท

บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 4,200 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500053  /  07-10-64

189 วัสดุส านักงาน 723.00 723.00 เฉพาะเจาะจง
หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
ราคาทีเ่สนอ 723 บาท

หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
ราคาทีเ่สนอ 723 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6500016  /  18-10-64

190 เวชภณัฑ์ยา 1,641.60 1,641.60 เฉพาะเจาะจง
บริษทั 2เอ็ม(เมด-เมเกอร์) จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 1,642 บาท

บริษทั 2เอ็ม(เมด-เมเกอร์) จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 1,642 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PT6500002  /  07-10-64

191 เวชภณัฑ์ยา 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟฮีาแล็บ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
ราคาทีเ่สนอ 3,000 บาท

บริษทั ฟฮีาแล็บ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
ราคาทีเ่สนอ 3,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PT6500003  /  07-10-64

192 ค่าสาธารณูปโภค 533.93 533.93 เฉพาะเจาะจง
 บริษทั True move H ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แชล คอมมิวนิเคชัน่
ราคาทีเ่สนอ 534 บาท

 บริษทั True move H ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แชล คอมมิวนิเคชัน่
ราคาทีเ่สนอ 534 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6500010  /  01-10-64

193 ค่าจ้างตรวจพเิศษ(เอ็กซเรย)์ 20,448.00 20,448.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 20,448 บาท

บริษทั โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 20,448 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6400147  /  01-09-64

194 ค่าจ้างตรวจพเิศษ(เอ็กซเรย)์ 26,530.00 26,530.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 26,530 บาท

บริษทั โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 26,530 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6400148  /  01-09-64

195 ค่าจ้างตรวจพเิศษ(เอ็กซเรย)์ 38,404.00 38,404.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 38,404 บาท

บริษทั โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 38,404 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6400149  /  01-09-64

196 พจ0032.301.1/2736 8.10.64 260.00 260.00 เฉพาะเจาะจง
 โรงพยาบาลโพธิป์ระทับช้าง 
ราคาทีเ่สนอ 260 บาท

 โรงพยาบาลโพธิป์ระทับช้าง 
ราคาทีเ่สนอ 260 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6500006  /  01-10-64

197 พจ0032.301/1333 132 3,925.00 3,925.00 เฉพาะเจาะจง
 โรงพยาบาลบึงนาราง 
ราคาทีเ่สนอ 3,925 บาท

 โรงพยาบาลบึงนาราง 
ราคาทีเ่สนอ 3,925 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6500007  /  01-10-64

198 พจ0032.301/1333 132 820.00 820.00 เฉพาะเจาะจง
 โรงพยาบาลบึงนาราง 
ราคาทีเ่สนอ 820 บาท

 โรงพยาบาลบึงนาราง 
ราคาทีเ่สนอ 820 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6500007  /  01-10-64

199 ค่าจ้างตรวจพเิศษ(เอ็กซเรย)์ 144,710.00 144,710.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟลอริช เมดิคอล จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 144,710 บาท

บริษทั ฟลอริช เมดิคอล จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 144,710 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6400150  /  01-09-64

200   5471 5485 5447 28,238.00 28,238.00 เฉพาะเจาะจง
 โรงพยาบาลพจิิตร 
ราคาทีเ่สนอ 28,238 บาท

 โรงพยาบาลพจิิตร 
ราคาทีเ่สนอ 28,238 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6500008  /  01-10-64

201   5471 5485 5447 13,974.00 13,974.00 เฉพาะเจาะจง
 โรงพยาบาลพจิิตร 
ราคาทีเ่สนอ 13,974 บาท

 โรงพยาบาลพจิิตร 
ราคาทีเ่สนอ 13,974 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6500008  /  01-10-64

202   5471 5485 5447 105,740.50 105,740.50 เฉพาะเจาะจง
 โรงพยาบาลพจิิตร 
ราคาทีเ่สนอ 105,741 บาท

 โรงพยาบาลพจิิตร 
ราคาทีเ่สนอ 105,741 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6500008  /  01-10-64

203 1754 1774 1763 10,783.00 10,783.00 เฉพาะเจาะจง
 โรงพยาบาลบางมูลนาก 
ราคาทีเ่สนอ 10,783 บาท

 โรงพยาบาลบางมูลนาก 
ราคาทีเ่สนอ 10,783 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6500009  /  01-10-64

204 1754 1774 1763 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง
 โรงพยาบาลบางมูลนาก 
ราคาทีเ่สนอ 800 บาท

 โรงพยาบาลบางมูลนาก 
ราคาทีเ่สนอ 800 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6500009  /  01-10-64



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2564  ( แบบสขร.1)

โรงพยาบาลโพทะเล

วันทีจ่าก  1 ตลุาคม 2564 ถึง  30 ตลุาคม 2564

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

 (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

205 1754 1774 1763 109,025.75 109,025.75 เฉพาะเจาะจง
 โรงพยาบาลบางมูลนาก 
ราคาทีเ่สนอ 109,026 บาท

 โรงพยาบาลบางมูลนาก 
ราคาทีเ่สนอ 109,026 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6500009  /  01-10-64

206 เวชภณัฑ์ยา 10,440.00 10,440.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 10,440 บาท

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 10,440 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500054  /  11-10-64

207 เวชภณัฑ์ยา 24,800.00 24,800.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
ราคาทีเ่สนอ 24,800 บาท

บริษทั ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
ราคาทีเ่สนอ 24,800 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500055  /  11-10-64

208 เวชภณัฑ์ยา 5,040.00 5,040.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 5,040 บาท

บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 5,040 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500056  /  11-10-64

209 เวชภณัฑ์ยา 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 10,500 บาท

บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 10,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500007  /  04-10-64

210 เวชภณัฑ์ยา 23,112.00 23,112.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 23,112 บาท

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 23,112 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500057  /  11-10-64

211 เวชภณัฑ์ยา 17,173.50 17,173.50 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 17,174 บาท

บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 17,174 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500058  /  11-10-64

212 เวชภณัฑ์ยา 17,760.00 17,760.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 17,760 บาท

บริษทั แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 17,760 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500059  /  11-10-64

213 เวชภณัฑ์ยา 15,408.00 15,408.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 15,408 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 15,408 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500060  /  11-10-64

214 เวชภณัฑ์ยา 19,046.00 19,046.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 19,046 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 19,046 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500061  /  11-10-64

215 เวชภณัฑ์ยา 8,340.00 8,340.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ภญิโญฟาร์มาซี 
ราคาทีเ่สนอ 8,340 บาท

หจก. ภญิโญฟาร์มาซี 
ราคาทีเ่สนอ 8,340 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500062  /  11-10-64

216 เวชภณัฑ์ยา 8,200.00 8,200.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 8,200 บาท

บริษทั พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 8,200 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500063  /  11-10-64

217 เวชภณัฑ์ยา 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 1,200 บาท

บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 1,200 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500064  /  11-10-64

218 เวชภณัฑ์ยา 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ยูโทเปีย้น จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 2,500 บาท

บริษทั ยูโทเปีย้น จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 2,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500065  /  11-10-64

219 เวชภณัฑ์ยา 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที พ ีดรัก แลบบอราบอร่ีส์ (1969) จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 2,000 บาท

บริษทั ที พ ีดรัก แลบบอราบอร่ีส์ (1969) จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 2,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500066  /  11-10-64

220 เวชภณัฑ์ยา 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที พ ีดรัก แลบบอราบอร่ีส์ (1969) จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 4,000 บาท

บริษทั ที พ ีดรัก แลบบอราบอร่ีส์ (1969) จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 4,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500040  /  06-10-64

221 เวชภณัฑ์ยา 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีโอเคมีคอลส์(1979) /3600 บาท บริษทั ทีโอเคมีคอลส์(1979) /3600 บาท มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PT6500004  /  11-10-64



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2564  ( แบบสขร.1)

โรงพยาบาลโพทะเล

วันทีจ่าก  1 ตลุาคม 2564 ถึง  30 ตลุาคม 2564

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

 (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

222 4033 4032 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหนิ 
ราคาทีเ่สนอ 4,400 บาท

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหนิ 
ราคาทีเ่สนอ 4,400 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6500010  /  01-10-64

223 4033 4032 3,223.00 3,223.00 เฉพาะเจาะจง
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหนิ 
ราคาทีเ่สนอ 3,223 บาท

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหนิ 
ราคาทีเ่สนอ 3,223 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6500010  /  01-10-64

224 เวชภณัฑ์ยา 63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 63,000 บาท

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 63,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500067  /  12-10-64

225 เวชภณัฑ์ยา 6,960.00 6,960.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 6,960 บาท

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 6,960 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500068  /  12-10-64

226 เวชภณัฑ์ยา 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั หา้งขายยาตราเจ็ดดาวจ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 6,400 บาท

บริษทั หา้งขายยาตราเจ็ดดาวจ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 6,400 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500069  /  12-10-64

227 เวชภณัฑ์ยา 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั หา้งขายยาตราเจ็ดดาวจ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 6,500 บาท

บริษทั หา้งขายยาตราเจ็ดดาวจ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 6,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500070  /  12-10-64

228 เวชภณัฑ์ยา 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
ราคาทีเ่สนอ 4,400 บาท

บริษทั ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
ราคาทีเ่สนอ 4,400 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500071  /  12-10-64

229 เวชภณัฑ์ยา 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
ราคาทีเ่สนอ 3,200 บาท

บริษทั ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
ราคาทีเ่สนอ 3,200 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500072  /  12-10-64

230 เวชภณัฑ์ยา 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
ราคาทีเ่สนอ 10,000 บาท

บริษทั ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
ราคาทีเ่สนอ 10,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500073  /  12-10-64

231 เวชภณัฑ์ยา 14,616.20 14,616.20 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 14,616 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 14,616 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500074  /  12-10-64

232 เวชภณัฑ์ยา 33,100.00 33,100.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 33,100 บาท

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 33,100 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500075  /  12-10-64

233 เวชภณัฑ์ยา 17,911.80 17,911.80 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 17,912 บาท

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 17,912 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500076  /  12-10-64

234 เวชภณัฑ์ยา 2,950.00 2,950.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 2,950 บาท

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 2,950 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500077  /  12-10-64

235 เวชภณัฑ์ยา 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที พ ีดรัก แลบบอราบอร่ีส์ (1969) จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 28,000 บาท

บริษทั ที พ ีดรัก แลบบอราบอร่ีส์ (1969) จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 28,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500078  /  12-10-64

236 เวชภณัฑ์ยา 7,060.00 7,060.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 7,060 บาท

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 7,060 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500079  /  12-10-64

237 วัสดุส านักงาน 25,580.00 25,580.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ทัศนีย์การพมิพ ์
ราคาทีเ่สนอ 25,580 บาท

ร้าน ทัศนีย์การพมิพ ์
ราคาทีเ่สนอ 25,580 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6500012  /  18-10-64

238 วัสดุส านักงาน 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ทัศนีย์การพมิพ ์
ราคาทีเ่สนอ 12,000 บาท

ร้าน ทัศนีย์การพมิพ ์
ราคาทีเ่สนอ 12,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6500017  /  18-10-64



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2564  ( แบบสขร.1)

โรงพยาบาลโพทะเล

วันทีจ่าก  1 ตลุาคม 2564 ถึง  30 ตลุาคม 2564

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

 (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

239 เวชภณัฑ์ยา 1,080.00 1,080.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั หา้งขายยาตราเจ็ดดาวจ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 1,080 บาท

บริษทั หา้งขายยาตราเจ็ดดาวจ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 1,080 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PT6500005  /  12-10-64

240 ค่าไฟ 10.64 232,739.50 232,739.50 เฉพาะเจาะจง
 การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอโพทะเล 
ราคาทีเ่สนอ 232,740 บาท

 การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอโพทะเล 
ราคาทีเ่สนอ 232,740 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6500011  /  01-10-64

จ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 3,778,815.66  บาท

 ผู้รายงาน ......................................................   

วันทีร่ายงาน ......................................................



แบบสรุปประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม  2564

โรงพยาบาลโพทะเล

วันทีจ่าก  1 ตลุาคม 2564 ถึง  30 ตลุาคม 2564

1 ค่าจ้างเหมาขนขยะทัว่ไปเพือ่ท าล 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง
 ส านักงานเทศบาลต าบลโพทะเล
ราคาทีเ่สนอ 2,500 บาท

 ส านักงานเทศบาลต าบลโพทะเล
ราคาทีเ่สนอ 2,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26400144  /  02-09-64

2 ค่าจ้างเหมาบุคลากร(บริการ) 8,146.00 8,146.00 เฉพาะเจาะจง
นาย ภาสกร ชูจิตร 
ราคาทีเ่สนอ 8,146 บาท

นาย ภาสกร ชูจิตร 
ราคาทีเ่สนอ 8,146 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26400145  /  01-09-64

3 ค่าจ้างเหมาบุคลากร(สนับสนุน) 4,266.90 4,266.90 เฉพาะเจาะจง
นาย คุณาวุธ  นามนา 
ราคาทีเ่สนอ 4,267 บาท

นาย คุณาวุธ  นามนา 
ราคาทีเ่สนอ 4,267 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26400156  /  15-09-64

4 ค่าจ้างเหมาบุคลากร(สนับสนุน) 3,432.00 3,432.00 เฉพาะเจาะจง
นาย ทรงยศ สาครินทร์ 
ราคาทีเ่สนอ 3,432 บาท

นาย ทรงยศ สาครินทร์ 
ราคาทีเ่สนอ 3,432 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26400155  /  15-09-64

5 ค่าจ้างเหมาบุคลากร(บริการ) 1,872.00 1,872.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว สุนิษา เบ็ญพรม 
ราคาทีเ่สนอ 1,872 บาท

นางสาว สุนิษา เบ็ญพรม 
ราคาทีเ่สนอ 1,872 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26400157  /  15-09-64

6 ค่าจ้างเหมาบุคลากร(สนับสนุน) 3,120.00 3,120.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว วริษฐา พงึไชย 
ราคาทีเ่สนอ 3,120 บาท

นางสาว วริษฐา พงึไชย 
ราคาทีเ่สนอ 3,120 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26400158  /  16-09-64

7 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 96,336.00 96,336.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน พจิิตร เซ็นเตอร์ คลีนนิง่ 
ราคาทีเ่สนอ 96,336 บาท

ร้าน พจิิตร เซ็นเตอร์ คลีนนิง่ 
ราคาทีเ่สนอ 96,336 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26400013  /  01-10-63

8 ค่าจ้างเหมาบริการอาหาร 178,330.00 178,330.00 เฉพาะเจาะจง
นาย ณัฐวัฒน์  จันทร์เชือ้ 
ราคาทีเ่สนอ 178,330 บาท

นาย ณัฐวัฒน์  จันทร์เชือ้ 
ราคาทีเ่สนอ 178,330 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26400014  /  01-10-63

9 วัสดุคอมพวิเตอร์ 71,820.00 71,820.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เซ็น เซ็นเตอร์ 
ราคาทีเ่สนอ 71,820 บาท

ร้าน เซ็น เซ็นเตอร์ 
ราคาทีเ่สนอ 71,820 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P76500001  /  04-10-64

10
ค่าซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน สไป๊ซ์ คาร์แคร์ 
ราคาทีเ่สนอ 4,500 บาท

ร้าน สไป๊ซ์ คาร์แคร์ 
ราคาทีเ่สนอ 4,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PI6500002  /  01-10-64

11
ค่าซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่

1,680.00 1,680.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน สไป๊ซ์ คาร์แคร์ 
ราคาทีเ่สนอ 1,680 บาท

ร้าน สไป๊ซ์ คาร์แคร์ 
ราคาทีเ่สนอ 1,680 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PI6500003  /  01-10-64

12 วัสดุก่อสร้าง 1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก 
ราคาทีเ่สนอ 1,650 บาท

ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก 
ราคาทีเ่สนอ 1,650 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PE6500001  /  01-10-64

13 วัสดุก่อสร้าง 585.00 585.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. จิราวุฒิค้าวัสดุ(ส านักงานใหญ่) 
ราคาทีเ่สนอ 585 บาท

หจก. จิราวุฒิค้าวัสดุ(ส านักงานใหญ่) 
ราคาทีเ่สนอ 585 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PE6500002  /  01-10-64

14 วัสดุก่อสร้าง 425.00 425.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. จิราวุฒิค้าวัสดุ(ส านักงานใหญ่) 
ราคาทีเ่สนอ 425 บาท

หจก. จิราวุฒิค้าวัสดุ(ส านักงานใหญ่) 
ราคาทีเ่สนอ 425 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PE6500003  /  04-10-64

15 วัสดุก่อสร้าง 868.00 868.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. จิราวุฒิค้าวัสดุ(ส านักงานใหญ่) 
ราคาทีเ่สนอ 868 บาท

หจก. จิราวุฒิค้าวัสดุ(ส านักงานใหญ่) 
ราคาทีเ่สนอ 868 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PE6500004  /  04-10-64

16 ค่าจ้างตรวจทางหอ้งปฏบิัติการ 28,390.00 28,390.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ศูนย์แลบธนบุรี   จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 28,390 บาท

บริษทั ศูนย์แลบธนบุรี   จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 28,390 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ME6400063  /  02-09-64

17 ค่าจ้างเหมาบริการอืน่ 588.50 588.50 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชัน่ เซอร์วิส จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 589 บาท

บริษทั เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชัน่ เซอร์วิส จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 589 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26400148  /  01-09-64

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

 (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้ชนะการเสนอราคาและราคาทีเ่สนอ



แบบสรุปประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม  2564

โรงพยาบาลโพทะเล

วันทีจ่าก  1 ตลุาคม 2564 ถึง  30 ตลุาคม 2564

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

 (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้ชนะการเสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

18 ค่าจ้างเหมาบริการอืน่ 749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชัน่ เซอร์วิส จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 749 บาท

บริษทั เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชัน่ เซอร์วิส จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 749 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26400149  /  01-09-64

19 ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 0.00 0.00 เฉพาะเจาะจง
นาย สท้าน สนสกุล 
ราคาทีเ่สนอ 0 บาท

นาย สท้าน สนสกุล 
ราคาทีเ่สนอ 0 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PZ6500001  /  13-09-64

20 ค่าจ้างเหมาบริการอืน่ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว สมหญิง  กรรณิกา 
ราคาทีเ่สนอ 12,000 บาท

นางสาว สมหญิง  กรรณิกา 
ราคาทีเ่สนอ 12,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26400159  /  16-09-64

21 จ้างเหมาบริการอืน่ 3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว สมหญิง  กรรณิกา 
ราคาทีเ่สนอ 3,750 บาท

นางสาว สมหญิง  กรรณิกา 
ราคาทีเ่สนอ 3,750 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26400161  /  16-09-64

22 วัสดุงานบ้านงานครัว 11,219.00 11,219.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวินเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาทีเ่สนอ 11,219 บาท

ร้าน ชวินเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาทีเ่สนอ 11,219 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P36500002  /  15-10-64

23 วัสดุงานบ้านงานครัว 290.00 290.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวินเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาทีเ่สนอ 290 บาท

ร้าน ชวินเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาทีเ่สนอ 290 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P36500003  /  01-10-64

24 วัสดุไฟฟา้ 3,140.00 3,140.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ศรีทองการไฟฟา้ 
ราคาทีเ่สนอ 3,140 บาท

หจก. ศรีทองการไฟฟา้ 
ราคาทีเ่สนอ 3,140 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PB6500001  /  01-10-64

25 วัสดุก่อสร้าง 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. จิราวุฒิค้าวัสดุ(ส านักงานใหญ่) 
ราคาทีเ่สนอ 3,300 บาท

หจก. จิราวุฒิค้าวัสดุ(ส านักงานใหญ่) 
ราคาทีเ่สนอ 3,300 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PE6500005  /  05-10-64

26
ค่าซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่

2,228.81 2,228.81 เฉพาะเจาะจง
บริษทั มิตซูพจิิตร จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 2,229 บาท

บริษทั มิตซูพจิิตร จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 2,229 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PI6500004  /  01-10-64

27 วัสดุส านักงาน 5,101.00 5,101.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวินเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาทีเ่สนอ 5,101 บาท

ร้าน ชวินเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาทีเ่สนอ 5,101 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6500001  /  01-10-64

28 วัสดุส านักงาน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เมดิกา แพค็กิง้ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 5,000 บาท

บริษทั เมดิกา แพค็กิง้ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 5,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6500002  /  01-10-64

29 ค่าสาธารณูปโภค 101.65 101.65 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 102 บาท

บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 102 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6400130  /  02-08-64

30 ค่าสาธารณูปโภค 604.82 604.82 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 605 บาท

บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 605 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6400131  /  02-08-64

31 ค่าสาธารณูปโภค 101.65 101.65 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 102 บาท

บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 102 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6400132  /  02-08-64

32 ค่าสาธารณูปโภค 107.00 107.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 107 บาท

บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 107 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6400133  /  02-08-64

33 ค่าสาธารณูปโภค 827.41 827.41 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด:dtac TriNet Co;Ltd. 
ราคาทีเ่สนอ 827 บาท

บริษทั ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด:dtac TriNet Co;Ltd. 
ราคาทีเ่สนอ 827 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6400134  /  02-08-64

34 ค่าสาธารณูปโภค 1,541.34 1,541.34 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด:dtac TriNet Co;Ltd. 
ราคาทีเ่สนอ 1,541 บาท

บริษทั ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด:dtac TriNet Co;Ltd. 
ราคาทีเ่สนอ 1,541 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6400135  /  02-08-64



แบบสรุปประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม  2564

โรงพยาบาลโพทะเล

วันทีจ่าก  1 ตลุาคม 2564 ถึง  30 ตลุาคม 2564

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

 (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้ชนะการเสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

35 ค่าสาธารณูปโภค 2,664.30 2,664.30 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 2,664 บาท

บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 2,664 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6400137  /  01-09-64

36 ค่าสาธารณูปโภค 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 5,350 บาท

บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 5,350 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6400138  /  01-09-64

37 ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 85,000.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง
นาย สท้าน สนสกุล 
ราคาทีเ่สนอ 85,000 บาท

นาย สท้าน สนสกุล 
ราคาทีเ่สนอ 85,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PZ6500001  /  13-09-64

38 ค่าจ้างตรวจทางหอ้งปฏบิัติการ 23,700.00 23,700.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โปรเฟสชัน่แนล ลาโบราทอร่ี แมเนจเม้นท์ คอร์ป จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 23,700 บาท

บริษทั โปรเฟสชัน่แนล ลาโบราทอร่ี แมเนจเม้นท์ คอร์ป จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 23,700 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ME6400062  /  01-09-64

39 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์การแพทย์ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. แล็บไลน์ (2000) 
ราคาทีเ่สนอ 2,500 บาท

หจก. แล็บไลน์ (2000) 
ราคาทีเ่สนอ 2,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม Z86500001  /  01-10-64

40
ค่าซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่

12,800.00 12,800.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน โพทะเล ยางยนต์ 
ราคาทีเ่สนอ 12,800 บาท

ร้าน โพทะเล ยางยนต์ 
ราคาทีเ่สนอ 12,800 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PI6500001  /  01-10-64

41 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 60,873.26 60,873.26 เฉพาะเจาะจง
หจก. เต็งเจริญทรัพย์ไพศาล 
ราคาทีเ่สนอ 60,873 บาท

หจก. เต็งเจริญทรัพย์ไพศาล 
ราคาทีเ่สนอ 60,873 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PH6400017  /  02-08-64

42 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 49,020.65 49,020.65 เฉพาะเจาะจง
หจก. เต็งเจริญทรัพย์ไพศาล 
ราคาทีเ่สนอ 49,021 บาท

หจก. เต็งเจริญทรัพย์ไพศาล 
ราคาทีเ่สนอ 49,021 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PH6400018  /  01-09-64

43 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 12,570.00 12,570.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 12,570 บาท

บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 12,570 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6500001  /  05-10-64

44 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 3,531.00 3,531.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 3,531 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 3,531 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6500002  /  05-10-64

45 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 3,990.00 3,990.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 3,990 บาท

บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 3,990 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6500005  /  06-10-64

46 เวชภณัฑ์ยา 6,676.80 6,676.80 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม 
ราคาทีเ่สนอ 6,677 บาท

 องค์การเภสัชกรรม 
ราคาทีเ่สนอ 6,677 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400702  /  06-08-64

47 เวชภณัฑ์ยา 3,338.40 3,338.40 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม 
ราคาทีเ่สนอ 3,338 บาท

 องค์การเภสัชกรรม 
ราคาทีเ่สนอ 3,338 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400702  /  06-08-64

48 เวชภณัฑ์ยา 24,114.00 24,114.00 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม 
ราคาทีเ่สนอ 24,114 บาท

 องค์การเภสัชกรรม 
ราคาทีเ่สนอ 24,114 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500001  /  04-10-64

49 เวชภณัฑ์ยา 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม 
ราคาทีเ่สนอ 5,000 บาท

 องค์การเภสัชกรรม 
ราคาทีเ่สนอ 5,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500002  /  04-10-64

50 เวชภณัฑ์ยา 6,131.10 6,131.10 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม 
ราคาทีเ่สนอ 6,131 บาท

 องค์การเภสัชกรรม 
ราคาทีเ่สนอ 6,131 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500003  /  04-10-64

51 เวชภณัฑ์ยา 11,984.00 11,984.00 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม 
ราคาทีเ่สนอ 11,984 บาท

 องค์การเภสัชกรรม 
ราคาทีเ่สนอ 11,984 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500004  /  04-10-64



แบบสรุปประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม  2564

โรงพยาบาลโพทะเล

วันทีจ่าก  1 ตลุาคม 2564 ถึง  30 ตลุาคม 2564

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

 (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้ชนะการเสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

52 เวชภณัฑ์ยา 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 5,500 บาท

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 5,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500005  /  04-10-64

53 เวชภณัฑ์ยา 18,525.00 18,525.00 เฉพาะเจาะจง
 ส านักงาน คณะกรรมการอาหารและยา 
ราคาทีเ่สนอ 18,525 บาท

 ส านักงาน คณะกรรมการอาหารและยา 
ราคาทีเ่สนอ 18,525 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500006  /  13-09-64

54 เวชภณัฑ์ยา 17,911.80 17,911.80 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 17,912 บาท

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 17,912 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500008  /  04-10-64

55 เวชภณัฑ์ยา 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 7,200 บาท

บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 7,200 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500009  /  04-10-64

56 เวชภณัฑ์ยา 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 11,000 บาท

บริษทั ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 11,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500010  /  04-10-64

57 เวชภณัฑ์ยา 3,317.00 3,317.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 3,317 บาท

บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 3,317 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PT6500001  /  04-10-64

58 วัสดุบริโภค 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง
นาย เลิศศักด์ิ เลิศพร้อม 
ราคาทีเ่สนอ 7,500 บาท

นาย เลิศศักด์ิ เลิศพร้อม 
ราคาทีเ่สนอ 7,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม OT6500002  /  01-10-64

59 ค่าใช้จ่ายอืน่ 1,176.75 1,176.75 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เอส อาร์ ก็อบปีเ้ซ็นเตอร์ 
ราคาทีเ่สนอ 1,177 บาท

ร้าน เอส อาร์ ก็อบปีเ้ซ็นเตอร์ 
ราคาทีเ่สนอ 1,177 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม O46400014  /  01-09-64

60 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เอส อาร์ ก็อบปีเ้ซ็นเตอร์ 
ราคาทีเ่สนอ 2,500 บาท

ร้าน เอส อาร์ ก็อบปีเ้ซ็นเตอร์ 
ราคาทีเ่สนอ 2,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26400146  /  01-09-64

61 ค่าจ้างเหมาบริการอืน่ 39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 39,000 บาท

บริษทั ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 39,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26400147  /  01-09-64

62 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,850.00 1,850.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวินเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาทีเ่สนอ 1,850 บาท

ร้าน ชวินเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาทีเ่สนอ 1,850 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P36500001  /  01-10-64

63 วัสดุงานบ้านงานครัวCovid19 10,597.00 10,597.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวินเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาทีเ่สนอ 10,597 บาท

ร้าน ชวินเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาทีเ่สนอ 10,597 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P36500004  /  01-10-64

64 วัสดุงานบ้านงานครัวCovid19 14,335.00 14,335.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวินเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาทีเ่สนอ 14,335 บาท

ร้าน ชวินเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาทีเ่สนอ 14,335 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P36500005  /  01-10-64

65 วัสดุงานบ้านงานครัว 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง
นาย ณัฐวัฒน์  จันทร์เชือ้ 
ราคาทีเ่สนอ 350 บาท

นาย ณัฐวัฒน์  จันทร์เชือ้ 
ราคาทีเ่สนอ 350 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P36500006  /  01-10-64

66 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,100.35 9,100.35 เฉพาะเจาะจง
หจก. นุชนรินทร์ คลีน แอนด์ ซัพพลาย(ส านักงานใหญ่) 
ราคาทีเ่สนอ 9,100 บาท

หจก. นุชนรินทร์ คลีน แอนด์ ซัพพลาย(ส านักงานใหญ่) 
ราคาทีเ่สนอ 9,100 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P36500007  /  01-10-64

67 วัสดุเภสัชกรรม 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เมดิกา แพค็กิง้ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 28,000 บาท

บริษทั เมดิกา แพค็กิง้ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 28,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P46500001  /  05-10-64

68 วัสดุเภสัชกรรม 11,550.00 11,550.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวินเมดิคอล  
ราคาทีเ่สนอ 11,550 บาท

ร้าน ชวินเมดิคอล  
ราคาทีเ่สนอ 11,550 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P46500002  /  05-10-64



แบบสรุปประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม  2564

โรงพยาบาลโพทะเล

วันทีจ่าก  1 ตลุาคม 2564 ถึง  30 ตลุาคม 2564

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

 (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้ชนะการเสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

69 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 430.00 430.00 เฉพาะเจาะจง
 ร้านไอซ์ 
ราคาทีเ่สนอ 430 บาท

 ร้านไอซ์ 
ราคาทีเ่สนอ 430 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P56500001  /  01-10-64

70 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 5,680.00 5,680.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 5,680 บาท

บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 5,680 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6500001  /  05-10-64

71 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 40,660.00 40,660.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 40,660 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 40,660 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6500002  /  05-10-64

72 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 20,160.00 20,160.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไบโอคอททอน 
ราคาทีเ่สนอ 20,160 บาท

บริษทั ไบโอคอททอน 
ราคาทีเ่สนอ 20,160 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6500003  /  05-10-64

73 เวชภณัฑ์ยา 21,300.00 21,300.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 21,300 บาท

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 21,300 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500011  /  05-10-64

74 เวชภณัฑ์ยา 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที เอ็น พ ีเฮลท์แคร์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 6,000 บาท

บริษทั ที เอ็น พ ีเฮลท์แคร์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 6,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500012  /  05-10-64

75 เวชภณัฑ์ยา 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั อาร์เอ็กซ์  จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 3,745 บาท

บริษทั อาร์เอ็กซ์  จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 3,745 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500013  /  05-10-64

76 เวชภณัฑ์ยา 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 36,000 บาท

บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 36,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500014  /  05-10-64

77 เวชภณัฑ์ยา 18,682.20 18,682.20 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 18,682 บาท

บริษทั ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 18,682 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500015  /  05-10-64

78 เวชภณัฑ์ยา 22,495.68 22,495.68 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 22,496 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 22,496 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500016  /  05-10-64

79 เวชภณัฑ์ยา 12,300.00 12,300.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 12,300 บาท

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 12,300 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500017  /  05-10-64

80 เวชภณัฑ์ยา 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 6,600 บาท

บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 6,600 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500018  /  05-10-64

81 เวชภณัฑ์ยา 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ยูเมด้า จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 5,000 บาท

บริษทั ยูเมด้า จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 5,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500019  /  05-10-64

82 เวชภณัฑ์ยา 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 1,600 บาท

บริษทั ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 1,600 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500020  /  05-10-64

83 เวชภณัฑ์ยา 10,582.30 10,582.30 เฉพาะเจาะจง
บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 10,582 บาท

บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 10,582 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500021  /  05-10-64

84 เวชภณัฑ์ยา 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 4,400 บาท

บริษทั ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 4,400 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500022  /  05-10-64

85 เวชภณัฑ์ยา 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 10,000 บาท

บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 10,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500023  /  05-10-64



แบบสรุปประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม  2564

โรงพยาบาลโพทะเล

วันทีจ่าก  1 ตลุาคม 2564 ถึง  30 ตลุาคม 2564

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

 (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้ชนะการเสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

86 เวชภณัฑ์ยา 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 7,800 บาท

บริษทั แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 7,800 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500024  /  05-10-64

87 เวชภณัฑ์ยา 8,250.00 8,250.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั พรอส ฟาร์มา จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 8,250 บาท

บริษทั พรอส ฟาร์มา จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 8,250 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500025  /  05-10-64

88 เวชภณัฑ์ยา 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
ราคาทีเ่สนอ 10,000 บาท

บริษทั ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
ราคาทีเ่สนอ 10,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500026  /  05-10-64

89 เวชภณัฑ์ยา 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 6,000 บาท

บริษทั นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 6,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500027  /  05-10-64

90 เวชภณัฑ์ยา 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 3,400 บาท

บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 3,400 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500028  /  05-10-64

91 เวชภณัฑ์ยา 12,326.40 12,326.40 เฉพาะเจาะจง
บริษทั บี เอ็ล ฮ้ัว จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 12,326 บาท

บริษทั บี เอ็ล ฮ้ัว จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 12,326 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500029  /  05-10-64

92 เวชภณัฑ์ยา 14,960.00 14,960.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ภญิโญฟาร์มาซี 
ราคาทีเ่สนอ 14,960 บาท

หจก. ภญิโญฟาร์มาซี 
ราคาทีเ่สนอ 14,960 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500030  /  05-10-64

93 เวชภณัฑ์ยา 3,360.00 3,360.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 3,360 บาท

บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 3,360 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500031  /  05-10-64

94 วัสดุส านักงานCovid19 1,982.00 1,982.00 เฉพาะเจาะจง
หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
ราคาทีเ่สนอ 1,982 บาท

หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
ราคาทีเ่สนอ 1,982 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6500003  /  01-10-64

95 วัสดุส านักงานCovid19 4,941.00 4,941.00 เฉพาะเจาะจง
หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
ราคาทีเ่สนอ 4,941 บาท

หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
ราคาทีเ่สนอ 4,941 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6500004  /  01-10-64

96 วัสดุส านักงานCovid19 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง
หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
ราคาทีเ่สนอ 1,100 บาท

หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
ราคาทีเ่สนอ 1,100 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6500005  /  01-10-64

97 วัสดุส านักงานCovid19 7,350.00 7,350.00 เฉพาะเจาะจง
หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
ราคาทีเ่สนอ 7,350 บาท

หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
ราคาทีเ่สนอ 7,350 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6500006  /  01-10-64

98 วัสดุส านักงาน 5,750.00 5,750.00 เฉพาะเจาะจง
หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
ราคาทีเ่สนอ 5,750 บาท

หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
ราคาทีเ่สนอ 5,750 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6500007  /  01-10-64

99 วัสดุส านักงานCovid19 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง
 ร้านไอซ์ 
ราคาทีเ่สนอ 6,000 บาท

 ร้านไอซ์ 
ราคาทีเ่สนอ 6,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6500008  /  01-10-64

100 วัสดุส านักงานCovid19 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง
 สง่าการพมิพ ์
ราคาทีเ่สนอ 1,500 บาท

 สง่าการพมิพ ์
ราคาทีเ่สนอ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6500009  /  01-10-64

101 ครุภณัฑ์ส านักงานต่ ากว่าเกณฑ์ 1,578.00 1,578.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ธีรยาการค้า 
ราคาทีเ่สนอ 1,578 บาท

ร้าน ธีรยาการค้า 
ราคาทีเ่สนอ 1,578 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PP6500001  /  01-10-64

102 ค่าจ้างตรวจพเิศษ(เอ็กซเรย)์ 166,556.20 166,556.20 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟลอริช เมดิคอล จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 166,556 บาท

บริษทั ฟลอริช เมดิคอล จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 166,556 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6400143  /  02-08-64



แบบสรุปประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม  2564

โรงพยาบาลโพทะเล

วันทีจ่าก  1 ตลุาคม 2564 ถึง  30 ตลุาคม 2564

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

 (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้ชนะการเสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

103 ค่าจ้างตรวจพเิศษ(เอ็กซเรย)์ 3,288.00 3,288.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั จี ดี โฟร์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 3,288 บาท

บริษทั จี ดี โฟร์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 3,288 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6400144  /  02-08-64

104 ค่าจ้างตรวจพเิศษ(เอ็กซเรย)์ 17,200.00 17,200.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โรงพยาบาลปากน้ าโพ ส านักงานใหญ่ 
ราคาทีเ่สนอ 17,200 บาท

บริษทั โรงพยาบาลปากน้ าโพ ส านักงานใหญ่ 
ราคาทีเ่สนอ 17,200 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6400145  /  02-08-64

105 ค่าจ้างตรวจพเิศษ(เอ็กซเรย)์ 35,505.00 35,505.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 35,505 บาท

บริษทั โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 35,505 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6400146  /  02-08-64

106
0610101269
คก.พฒันาระบบการดูแลฯ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว สมหญิง  กรรณิกา 
ราคาทีเ่สนอ 1,500 บาท

นางสาว สมหญิง  กรรณิกา 
ราคาทีเ่สนอ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม MP6400136  /  02-08-64

107
0610101269
คก.พฒันาระบบการดูแลฯ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง
นาย สมศักด์ิ  ค าหนุน 
ราคาทีเ่สนอ 1,500 บาท

นาย สมศักด์ิ  ค าหนุน 
ราคาทีเ่สนอ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม MP6400137  /  02-08-64

108
0610101269
คก.พฒันาระบบการดูแลฯ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง
นาง จ าเนียร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 
ราคาทีเ่สนอ 1,500 บาท

นาง จ าเนียร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 
ราคาทีเ่สนอ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม MP6400138  /  02-08-64

109
0610101269
คก.พฒันาระบบการดูแลฯ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว สมหญิง  กรรณิกา 
ราคาทีเ่สนอ 1,500 บาท

นางสาว สมหญิง  กรรณิกา 
ราคาทีเ่สนอ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม MP6400139  /  01-09-64

110
0610101269
คก.พฒันาระบบการดูแลฯ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง
นาง จ าเนียร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 
ราคาทีเ่สนอ 1,500 บาท

นาง จ าเนียร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 
ราคาทีเ่สนอ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม MP6400140  /  01-09-64

111
0610101269
คก.พฒันาระบบการดูแลฯ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง
นาย สมศักด์ิ  ค าหนุน 
ราคาทีเ่สนอ 1,500 บาท

นาย สมศักด์ิ  ค าหนุน 
ราคาทีเ่สนอ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม MP6400141  /  01-09-64

112
0641643128
คก.พฒันาและประเมินฯ

1,296.00 1,296.00 เฉพาะเจาะจง
หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
ราคาทีเ่สนอ 1,296 บาท

หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
ราคาทีเ่สนอ 1,296 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม MP6500007  /  01-10-64

113 ค่าจ้างตรวจทางหอ้งปฏบิัติการ 28,890.00 28,890.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั สุรนารี เมดิคอล แล็บ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 28,890 บาท

บริษทั สุรนารี เมดิคอล แล็บ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 28,890 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ME6400049  /  10-06-64

114 วัสดุบริโภค 1,616.00 1,616.00 เฉพาะเจาะจง
นาง ดารารัตน์ มติมาลังการ 
ราคาทีเ่สนอ 1,616 บาท

นาง ดารารัตน์ มติมาลังการ 
ราคาทีเ่สนอ 1,616 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม OT6400013  /  02-08-64

115 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์การแพทย์ 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน รุ่งเจริญแอร์ 
ราคาทีเ่สนอ 3,600 บาท

ร้าน รุ่งเจริญแอร์ 
ราคาทีเ่สนอ 3,600 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม Z86500002  /  01-10-64

116 วัสดุไฟฟา้ 4,100.00 4,100.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั แสงพทิักษก์ารไฟฟา้ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 4,100 บาท

บริษทั แสงพทิักษก์ารไฟฟา้ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 4,100 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PB6500002  /  06-10-64

117 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 8,881.00 8,881.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 8,881 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 8,881 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6500002  /  05-10-64

118 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 363.00 363.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 363 บาท

บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 363 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6500004  /  06-10-64

119 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 12,750.00 12,750.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. เจเจไอ ไบโอเทค 
ราคาทีเ่สนอ 12,750 บาท

หจก. เจเจไอ ไบโอเทค 
ราคาทีเ่สนอ 12,750 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6500001  /  08-10-64



แบบสรุปประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม  2564

โรงพยาบาลโพทะเล

วันทีจ่าก  1 ตลุาคม 2564 ถึง  30 ตลุาคม 2564

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

 (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้ชนะการเสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

120 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 26,250.00 26,250.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั อาร์เอ็กซ์  จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 26,250 บาท

บริษทั อาร์เอ็กซ์  จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 26,250 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6500002  /  08-10-64

121 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 64,200 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 64,200 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6500003  /  08-10-64

122 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 42,665.00 42,665.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ดรัก เทสท์ต้ิง(ส านักงานใหญ่) 
ราคาทีเ่สนอ 42,665 บาท

หจก. ดรัก เทสท์ต้ิง(ส านักงานใหญ่) 
ราคาทีเ่สนอ 42,665 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6500004  /  08-10-64

123 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4,736.00 4,736.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 4,736 บาท

บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 4,736 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6500005  /  08-10-64

124 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 59,700.00 59,700.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. แล็บไลน์ (2000) 
ราคาทีเ่สนอ 59,700 บาท

หจก. แล็บไลน์ (2000) 
ราคาทีเ่สนอ 59,700 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6500006  /  08-10-64

125 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 510.00 510.00 เฉพาะเจาะจง
 ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติสภากาชาดไทย 
ราคาทีเ่สนอ 510 บาท

 ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติสภากาชาดไทย 
ราคาทีเ่สนอ 510 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6500007  /  08-10-64

126 ค่าจ้างเหมาบริการอืน่ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง
นาย นิมิตร แก้วกัลยา 
ราคาทีเ่สนอ 1,800 บาท

นาย นิมิตร แก้วกัลยา 
ราคาทีเ่สนอ 1,800 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26500020  /  14-10-64

127 ค่าจ้างเหมาบริการอืน่ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง
นาง ก าไร เทพสุริยา 
ราคาทีเ่สนอ 3,000 บาท

นาง ก าไร เทพสุริยา 
ราคาทีเ่สนอ 3,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26500021  /  14-10-64

128 ครุภณัฑ์โรงงานเคร่ืองจักร 7,702.00 7,702.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก 
ราคาทีเ่สนอ 7,702 บาท

ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก 
ราคาทีเ่สนอ 7,702 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม Q56500001  /  05-10-64

129 ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 24,600.00 24,600.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ก าปัน้ 2021 
ราคาทีเ่สนอ 24,600 บาท

หจก. ก าปัน้ 2021 
ราคาทีเ่สนอ 24,600 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PZ6500002  /  14-10-64

130 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 7,532.80 7,532.80 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 7,533 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 7,533 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6500002  /  05-10-64

131 วัสดุบริโภค 1,652.00 1,652.00 เฉพาะเจาะจง
นาง ดารารัตน์ มติมาลังการ 
ราคาทีเ่สนอ 1,652 บาท

นาง ดารารัตน์ มติมาลังการ 
ราคาทีเ่สนอ 1,652 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม OT6400014  /  01-09-64

132 วัสดุงานบ้านงานครัว 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวินเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาทีเ่สนอ 7,500 บาท

ร้าน ชวินเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาทีเ่สนอ 7,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P36500013  /  18-10-64

133 วัสดุส านักงานCovid19 7,620.00 7,620.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวินเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาทีเ่สนอ 7,620 บาท

ร้าน ชวินเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาทีเ่สนอ 7,620 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6500013  /  18-10-64

134 วัสดุส านักงานCovid19 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง
 สง่าการพมิพ ์
ราคาทีเ่สนอ 1,500 บาท

 สง่าการพมิพ ์
ราคาทีเ่สนอ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6500014  /  18-10-64

135 ค่าสาธารณูปโภค 101.65 101.65 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 102 บาท

บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 102 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6400139  /  01-09-64

136 ค่าสาธารณูปโภค 156.54 156.54 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 157 บาท

บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 157 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6400141  /  01-09-64



แบบสรุปประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม  2564

โรงพยาบาลโพทะเล

วันทีจ่าก  1 ตลุาคม 2564 ถึง  30 ตลุาคม 2564

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

 (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้ชนะการเสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

137 ค่าสาธารณูปโภค 101.65 101.65 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 102 บาท

บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 102 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6400142  /  01-09-64

138 ค่าสาธารณูปโภค 107.00 107.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 107 บาท

บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 107 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6400143  /  01-09-64

139 ค่าสาธารณูปโภค 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด(มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 3,000 บาท

บริษทั ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด(มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 3,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6400146  /  01-09-64

140 ค่าจ้างตรวจพเิศษ(เอ็กซเรย)์ 7,388.00 7,388.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั จี ดี โฟร์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 7,388 บาท

บริษทั จี ดี โฟร์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 7,388 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6500005  /  01-10-64

141 วัสดุก่อสร้าง 530.00 530.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก 
ราคาทีเ่สนอ 530 บาท

ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก 
ราคาทีเ่สนอ 530 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PE6500006  /  18-10-64

142 วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก 
ราคาทีเสนอ 0 บาท

ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก 
ราคาทีเสนอ 0 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PE6500006  /  18-10-64

143
ค่าซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่

4,144.65 4,144.65 เฉพาะเจาะจง
บริษทั อลีนกิจสยาม จ ากัด สาขาบึงนาราง(สาขาที่00004) 
ราคาทีเ่สนอ 4,145 บาท

บริษทั อลีนกิจสยาม จ ากัด สาขาบึงนาราง(สาขาที่00004) 
ราคาทีเ่สนอ 4,145 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PI6500006  /  19-10-64

144 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 52,500.00 52,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั อาร์เอ็กซ์  จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 52,500 บาท

บริษทั อาร์เอ็กซ์  จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 52,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6500008  /  14-10-64

145 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 230.00 230.00 เฉพาะเจาะจง
 ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติสภากาชาดไทย 
ราคาทีเ่สนอ 230 บาท

 ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติสภากาชาดไทย 
ราคาทีเ่สนอ 230 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6500009  /  14-10-64

146 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5,462.00 5,462.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 5,462 บาท

บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 5,462 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6500010  /  14-10-64

147 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 77,346.25 77,346.25 เฉพาะเจาะจง
หจก. ดรัก เทสท์ต้ิง(ส านักงานใหญ่) 
ราคาทีเ่สนอ 77,346 บาท

หจก. ดรัก เทสท์ต้ิง(ส านักงานใหญ่) 
ราคาทีเ่สนอ 77,346 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6500011  /  19-10-64

148 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 47,936.00 47,936.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 47,936 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 47,936 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6500012  /  14-10-64

149 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. เจเจไอ ไบโอเทค 
ราคาทีเ่สนอ 10,000 บาท

หจก. เจเจไอ ไบโอเทค 
ราคาทีเ่สนอ 10,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6500013  /  14-10-64

150 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 92,500.00 92,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั อินฟนิิท ดีกรี จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 92,500 บาท

บริษทั อินฟนิิท ดีกรี จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 92,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6500014  /  14-10-64

151 วัสดุงานบ้านงานครัว 18,580.00 18,580.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวินเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาทีเ่สนอ 18,580 บาท

ร้าน ชวินเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาทีเ่สนอ 18,580 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P36500008  /  18-10-64

152
ค่าซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่

3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง
 ภาร ออโต้เซอร์วิส 
ราคาทีเ่สนอ 3,800 บาท

 ภาร ออโต้เซอร์วิส 
ราคาทีเ่สนอ 3,800 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PI6500007  /  21-10-64

153 วัสดุการแพทย์ 48,145.43 48,145.43 เฉพาะเจาะจง
บริษทั แมสเซอร์ สเปเชียลต้ีก๊าซ จ ากดั 
ราคาทีเ่สนอ 48,145 บาท

บริษทั แมสเซอร์ สเปเชียลต้ีก๊าซ จ ากดั 
ราคาทีเ่สนอ 48,145 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PL6500001  /  04-10-64



แบบสรุปประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม  2564

โรงพยาบาลโพทะเล

วันทีจ่าก  1 ตลุาคม 2564 ถึง  30 ตลุาคม 2564

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

 (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้ชนะการเสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

154 วัสดุการแพทย์ 850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง
 นิตยาเหล็กเพชร 
ราคาทีเ่สนอ 850 บาท

 นิตยาเหล็กเพชร 
ราคาทีเ่สนอ 850 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PL6500002  /  04-10-64

155 วัสดุการแพทย์ 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ยูแคร์ เมดิคอล จ ากัด(ส านักงานใหญ่) 
ราคาทีเ่สนอ 5,500 บาท

บริษทั ยูแคร์ เมดิคอล จ ากัด(ส านักงานใหญ่) 
ราคาทีเ่สนอ 5,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PL6500004  /  08-10-64

156 วัสดุส านักงาน 10,786.00 10,786.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวินเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาทีเ่สนอ 10,786 บาท

ร้าน ชวินเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาทีเ่สนอ 10,786 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6500010  /  18-10-64

157 วัสดุส านักงาน 10,250.00 10,250.00 เฉพาะเจาะจง
หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
ราคาทีเ่สนอ 10,250 บาท

หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
ราคาทีเ่สนอ 10,250 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6500011  /  18-10-64

158 วัสดุส านักงานCovid19 4,263.00 4,263.00 เฉพาะเจาะจง
หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
ราคาทีเ่สนอ 4,263 บาท

หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
ราคาทีเ่สนอ 4,263 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6500015  /  18-10-64

159 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 15,200.00 15,200.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 15,200 บาท

บริษทั บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 15,200 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6400185  /  29-09-64

160 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 40,000 บาท

บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 40,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6500006  /  12-10-64

161 วัสดุการแพทย์ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทีเอ็น เน็ตเวิร์ก โซลูชัน่ 
ราคาทีเ่สนอ 8,000 บาท

บริษทั ทีเอ็น เน็ตเวิร์ก โซลูชัน่ 
ราคาทีเ่สนอ 8,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PL6500003  /  06-10-64

162 วัสดุการแพทย์ 11,500.00 11,500.00 เฉพาะเจาะจง
นาย พลวัฒน์  จุณฑุดม 
ราคาทีเ่สนอ 11,500 บาท

นาย พลวัฒน์  จุณฑุดม 
ราคาทีเ่สนอ 11,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PL6500005  /  07-10-64

163 เวชภณัฑ์ยา 30,500.00 30,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 30,500 บาท

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 30,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500032  /  06-10-64

164 เวชภณัฑ์ยา 9,100.00 9,100.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 9,100 บาท

บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 9,100 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500033  /  06-10-64

165 เวชภณัฑ์ยา 10,400.00 10,400.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 10,400 บาท

บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ราคาทีเ่สนอ 10,400 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500034  /  06-10-64

166 เวชภณัฑ์ยา 6,099.00 6,099.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 6,099 บาท

บริษทั ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 6,099 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500035  /  06-10-64

167 เวชภณัฑ์ยา 3,650.00 3,650.00 เฉพาะเจาะจง
หสม. 2เอ็ม(เมด-เมเกอร์) จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 3,650 บาท

หสม. 2เอ็ม(เมด-เมเกอร์) จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 3,650 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500036  /  06-10-64

168 เวชภณัฑ์ยา 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟาร์มาแลนด์(1982) จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 1,284 บาท

บริษทั ฟาร์มาแลนด์(1982) จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 1,284 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500037  /  06-10-64

169 เวชภณัฑ์ยา 13,100.00 13,100.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ภญิโญฟาร์มาซี 
ราคาทีเ่สนอ 13,100 บาท

หจก. ภญิโญฟาร์มาซี 
ราคาทีเ่สนอ 13,100 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500038  /  06-10-64

170 เวชภณัฑ์ยา 22,925.00 22,925.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ว.ีแอนด์.ว.ี กรุงเทพฯ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 22,925 บาท

บริษทั ว.ีแอนด์.ว.ี กรุงเทพฯ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 22,925 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500039  /  06-10-64



แบบสรุปประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม  2564

โรงพยาบาลโพทะเล

วันทีจ่าก  1 ตลุาคม 2564 ถึง  30 ตลุาคม 2564

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

 (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้ชนะการเสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

171 เวชภณัฑ์ยา 4,620.00 4,620.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 4,620 บาท

บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 4,620 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500041  /  06-10-64

172 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 18,672.50 18,672.50 เฉพาะเจาะจง
หจก. ดรัก เทสท์ต้ิง(ส านักงานใหญ่) 
ราคาทีเ่สนอ 18,673 บาท

หจก. ดรัก เทสท์ต้ิง(ส านักงานใหญ่) 
ราคาทีเ่สนอ 18,673 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6500015  /  18-10-64

173 ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 10,100.00 10,100.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ก าปัน้ 2021 
ราคาทีเ่สนอ 10,100 บาท

หจก. ก าปัน้ 2021 
ราคาทีเ่สนอ 10,100 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PZ6500003  /  18-10-64

174 วัสดุบริโภค 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง
นาย เลิศศักด์ิ เลิศพร้อม 
ราคาทีเ่สนอ 30,000 บาท

นาย เลิศศักด์ิ เลิศพร้อม 
ราคาทีเ่สนอ 30,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม OT6500004  /  19-10-64

175 วัสดุไฟฟา้ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. จิราวุฒิค้าวัสดุ(ส านักงานใหญ่) 
ราคาทีเ่สนอ 1,000 บาท

หจก. จิราวุฒิค้าวัสดุ(ส านักงานใหญ่) 
ราคาทีเ่สนอ 1,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PB6500003  /  25-10-64

176
ค่าซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่

5,300.00 5,300.00 เฉพาะเจาะจง
 ภาร ออโต้เซอร์วิส 
ราคาทีเ่สนอ 5,300 บาท

 ภาร ออโต้เซอร์วิส 
ราคาทีเ่สนอ 5,300 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PI6500008  /  21-10-64

177 เวชภณัฑ์ยา 1,786.90 1,786.90 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม 
ราคาทีเ่สนอ 1,787 บาท

 องค์การเภสัชกรรม 
ราคาทีเ่สนอ 1,787 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500042  /  07-10-64

178 เวชภณัฑ์ยา 26,250.00 26,250.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 26,250 บาท

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 26,250 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500043  /  07-10-64

179 เวชภณัฑ์ยา 15,840.00 15,840.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด
ราคาทีเ่สนอ 15,840 บาท

บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด
ราคาทีเ่สนอ 15,840 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500044  /  07-10-64

180 เวชภณัฑ์ยา 8,925.00 8,925.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 8,925 บาท

บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 8,925 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500045  /  07-10-64

181 เวชภณัฑ์ยา 16,300.00 16,300.00 เฉพาะเจาะจง
บจก. เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี(อ านวยเภสัช) 
ราคาทีเ่สนอ 16,300 บาท

บจก. เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี(อ านวยเภสัช) 
ราคาทีเ่สนอ 16,300 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500046  /  07-10-64

182 เวชภณัฑ์ยา 6,634.00 6,634.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั พรีเมด  ฟาร์มา พลัส จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 6,634 บาท

บริษทั พรีเมด  ฟาร์มา พลัส จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 6,634 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500047  /  07-10-64

183 เวชภณัฑ์ยา 6,480.00 6,480.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 6,480 บาท

บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 6,480 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500048  /  07-10-64

184 เวชภณัฑ์ยา 19,401.24 19,401.24 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 19,401 บาท

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 19,401 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500049  /  07-10-64

185 เวชภณัฑ์ยา 9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
ราคาทีเ่สนอ 9,800 บาท

บริษทั ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
ราคาทีเ่สนอ 9,800 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500050  /  07-10-64

186 เวชภณัฑ์ยา 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที เอ็น พ ีเฮลท์แคร์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 2,700 บาท

บริษทั ที เอ็น พ ีเฮลท์แคร์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 2,700 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500051  /  07-10-64

187 เวชภณัฑ์ยา 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั หา้งขายยาตราเจ็ดดาวจ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 6,400 บาท

บริษทั หา้งขายยาตราเจ็ดดาวจ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 6,400 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500052  /  07-10-64



แบบสรุปประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม  2564

โรงพยาบาลโพทะเล

วันทีจ่าก  1 ตลุาคม 2564 ถึง  30 ตลุาคม 2564

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

 (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้ชนะการเสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

188 เวชภณัฑ์ยา 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 4,200 บาท

บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 4,200 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500053  /  07-10-64

189 วัสดุส านักงาน 723.00 723.00 เฉพาะเจาะจง
หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
ราคาทีเ่สนอ 723 บาท

หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
ราคาทีเ่สนอ 723 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6500016  /  18-10-64

190 เวชภณัฑ์ยา 1,641.60 1,641.60 เฉพาะเจาะจง
บริษทั 2เอ็ม(เมด-เมเกอร์) จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 1,642 บาท

บริษทั 2เอ็ม(เมด-เมเกอร์) จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 1,642 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PT6500002  /  07-10-64

191 เวชภณัฑ์ยา 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟฮีาแล็บ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
ราคาทีเ่สนอ 3,000 บาท

บริษทั ฟฮีาแล็บ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
ราคาทีเ่สนอ 3,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PT6500003  /  07-10-64

192 ค่าสาธารณูปโภค 533.93 533.93 เฉพาะเจาะจง
 บริษทั True move H ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แชล คอมมิวนิเคชัน่
ราคาทีเ่สนอ 534 บาท

 บริษทั True move H ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แชล คอมมิวนิเคชัน่
ราคาทีเ่สนอ 534 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6500010  /  01-10-64

193 ค่าจ้างตรวจพเิศษ(เอ็กซเรย)์ 20,448.00 20,448.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 20,448 บาท

บริษทั โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 20,448 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6400147  /  01-09-64

194 ค่าจ้างตรวจพเิศษ(เอ็กซเรย)์ 26,530.00 26,530.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 26,530 บาท

บริษทั โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 26,530 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6400148  /  01-09-64

195 ค่าจ้างตรวจพเิศษ(เอ็กซเรย)์ 38,404.00 38,404.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 38,404 บาท

บริษทั โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 38,404 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6400149  /  01-09-64

196 พจ0032.301.1/2736 8.10.64 260.00 260.00 เฉพาะเจาะจง
 โรงพยาบาลโพธิป์ระทับช้าง 
ราคาทีเ่สนอ 260 บาท

 โรงพยาบาลโพธิป์ระทับช้าง 
ราคาทีเ่สนอ 260 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6500006  /  01-10-64

197 พจ0032.301/1333 132 3,925.00 3,925.00 เฉพาะเจาะจง
 โรงพยาบาลบึงนาราง 
ราคาทีเ่สนอ 3,925 บาท

 โรงพยาบาลบึงนาราง 
ราคาทีเ่สนอ 3,925 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6500007  /  01-10-64

198 พจ0032.301/1333 132 820.00 820.00 เฉพาะเจาะจง
 โรงพยาบาลบึงนาราง 
ราคาทีเ่สนอ 820 บาท

 โรงพยาบาลบึงนาราง 
ราคาทีเ่สนอ 820 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6500007  /  01-10-64

199 ค่าจ้างตรวจพเิศษ(เอ็กซเรย)์ 144,710.00 144,710.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟลอริช เมดิคอล จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 144,710 บาท

บริษทั ฟลอริช เมดิคอล จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 144,710 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6400150  /  01-09-64

200   5471 5485 5447 28,238.00 28,238.00 เฉพาะเจาะจง
 โรงพยาบาลพจิิตร 
ราคาทีเ่สนอ 28,238 บาท

 โรงพยาบาลพจิิตร 
ราคาทีเ่สนอ 28,238 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6500008  /  01-10-64

201   5471 5485 5447 13,974.00 13,974.00 เฉพาะเจาะจง
 โรงพยาบาลพจิิตร 
ราคาทีเ่สนอ 13,974 บาท

 โรงพยาบาลพจิิตร 
ราคาทีเ่สนอ 13,974 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6500008  /  01-10-64

202   5471 5485 5447 105,740.50 105,740.50 เฉพาะเจาะจง
 โรงพยาบาลพจิิตร 
ราคาทีเ่สนอ 105,741 บาท

 โรงพยาบาลพจิิตร 
ราคาทีเ่สนอ 105,741 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6500008  /  01-10-64

203 1754 1774 1763 10,783.00 10,783.00 เฉพาะเจาะจง
 โรงพยาบาลบางมูลนาก 
ราคาทีเ่สนอ 10,783 บาท

 โรงพยาบาลบางมูลนาก 
ราคาทีเ่สนอ 10,783 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6500009  /  01-10-64

204 1754 1774 1763 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง
 โรงพยาบาลบางมูลนาก 
ราคาทีเ่สนอ 800 บาท

 โรงพยาบาลบางมูลนาก 
ราคาทีเ่สนอ 800 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6500009  /  01-10-64



แบบสรุปประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม  2564

โรงพยาบาลโพทะเล

วันทีจ่าก  1 ตลุาคม 2564 ถึง  30 ตลุาคม 2564

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

 (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้ชนะการเสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

205 1754 1774 1763 109,025.75 109,025.75 เฉพาะเจาะจง
 โรงพยาบาลบางมูลนาก 
ราคาทีเ่สนอ 109,026 บาท

 โรงพยาบาลบางมูลนาก 
ราคาทีเ่สนอ 109,026 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6500009  /  01-10-64

206 เวชภณัฑ์ยา 10,440.00 10,440.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 10,440 บาท

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 10,440 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500054  /  11-10-64

207 เวชภณัฑ์ยา 24,800.00 24,800.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
ราคาทีเ่สนอ 24,800 บาท

บริษทั ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
ราคาทีเ่สนอ 24,800 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500055  /  11-10-64

208 เวชภณัฑ์ยา 5,040.00 5,040.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 5,040 บาท

บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 5,040 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500056  /  11-10-64

209 เวชภณัฑ์ยา 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 10,500 บาท

บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 10,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500007  /  04-10-64

210 เวชภณัฑ์ยา 23,112.00 23,112.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 23,112 บาท

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 23,112 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500057  /  11-10-64

211 เวชภณัฑ์ยา 17,173.50 17,173.50 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 17,174 บาท

บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 17,174 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500058  /  11-10-64

212 เวชภณัฑ์ยา 17,760.00 17,760.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 17,760 บาท

บริษทั แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 17,760 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500059  /  11-10-64

213 เวชภณัฑ์ยา 15,408.00 15,408.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 15,408 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 15,408 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500060  /  11-10-64

214 เวชภณัฑ์ยา 19,046.00 19,046.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 19,046 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 19,046 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500061  /  11-10-64

215 เวชภณัฑ์ยา 8,340.00 8,340.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ภญิโญฟาร์มาซี 
ราคาทีเ่สนอ 8,340 บาท

หจก. ภญิโญฟาร์มาซี 
ราคาทีเ่สนอ 8,340 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500062  /  11-10-64

216 เวชภณัฑ์ยา 8,200.00 8,200.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 8,200 บาท

บริษทั พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 8,200 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500063  /  11-10-64

217 เวชภณัฑ์ยา 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 1,200 บาท

บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 1,200 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500064  /  11-10-64

218 เวชภณัฑ์ยา 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ยูโทเปีย้น จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 2,500 บาท

บริษทั ยูโทเปีย้น จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 2,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500065  /  11-10-64

219 เวชภณัฑ์ยา 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที พ ีดรัก แลบบอราบอร่ีส์ (1969) จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 2,000 บาท

บริษทั ที พ ีดรัก แลบบอราบอร่ีส์ (1969) จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 2,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500066  /  11-10-64

220 เวชภณัฑ์ยา 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที พ ีดรัก แลบบอราบอร่ีส์ (1969) จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 4,000 บาท

บริษทั ที พ ีดรัก แลบบอราบอร่ีส์ (1969) จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 4,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500040  /  06-10-64

221 เวชภณัฑ์ยา 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีโอเคมีคอลส์(1979) /3600 บาท บริษทั ทีโอเคมีคอลส์(1979) /3600 บาท มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PT6500004  /  11-10-64



แบบสรุปประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม  2564

โรงพยาบาลโพทะเล

วันทีจ่าก  1 ตลุาคม 2564 ถึง  30 ตลุาคม 2564

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

 (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้ชนะการเสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

222 4033 4032 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหนิ 
ราคาทีเ่สนอ 4,400 บาท

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหนิ 
ราคาทีเ่สนอ 4,400 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6500010  /  01-10-64

223 4033 4032 3,223.00 3,223.00 เฉพาะเจาะจง
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหนิ 
ราคาทีเ่สนอ 3,223 บาท

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหนิ 
ราคาทีเ่สนอ 3,223 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6500010  /  01-10-64

224 เวชภณัฑ์ยา 63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 63,000 บาท

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 63,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500067  /  12-10-64

225 เวชภณัฑ์ยา 6,960.00 6,960.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 6,960 บาท

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 6,960 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500068  /  12-10-64

226 เวชภณัฑ์ยา 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั หา้งขายยาตราเจ็ดดาวจ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 6,400 บาท

บริษทั หา้งขายยาตราเจ็ดดาวจ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 6,400 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500069  /  12-10-64

227 เวชภณัฑ์ยา 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั หา้งขายยาตราเจ็ดดาวจ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 6,500 บาท

บริษทั หา้งขายยาตราเจ็ดดาวจ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 6,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500070  /  12-10-64

228 เวชภณัฑ์ยา 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
ราคาทีเ่สนอ 4,400 บาท

บริษทั ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
ราคาทีเ่สนอ 4,400 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500071  /  12-10-64

229 เวชภณัฑ์ยา 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
ราคาทีเ่สนอ 3,200 บาท

บริษทั ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
ราคาทีเ่สนอ 3,200 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500072  /  12-10-64

230 เวชภณัฑ์ยา 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
ราคาทีเ่สนอ 10,000 บาท

บริษทั ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
ราคาทีเ่สนอ 10,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500073  /  12-10-64

231 เวชภณัฑ์ยา 14,616.20 14,616.20 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 14,616 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 14,616 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500074  /  12-10-64

232 เวชภณัฑ์ยา 33,100.00 33,100.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 33,100 บาท

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 33,100 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500075  /  12-10-64

233 เวชภณัฑ์ยา 17,911.80 17,911.80 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 17,912 บาท

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 17,912 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500076  /  12-10-64

234 เวชภณัฑ์ยา 2,950.00 2,950.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 2,950 บาท

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 2,950 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500077  /  12-10-64

235 เวชภณัฑ์ยา 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที พ ีดรัก แลบบอราบอร่ีส์ (1969) จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 28,000 บาท

บริษทั ที พ ีดรัก แลบบอราบอร่ีส์ (1969) จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 28,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500078  /  12-10-64

236 เวชภณัฑ์ยา 7,060.00 7,060.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 7,060 บาท

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 7,060 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6500079  /  12-10-64

237 วัสดุส านักงาน 25,580.00 25,580.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ทัศนีย์การพมิพ ์
ราคาทีเ่สนอ 25,580 บาท

ร้าน ทัศนีย์การพมิพ ์
ราคาทีเ่สนอ 25,580 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6500012  /  18-10-64

238 วัสดุส านักงาน 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ทัศนีย์การพมิพ ์
ราคาทีเ่สนอ 12,000 บาท

ร้าน ทัศนีย์การพมิพ ์
ราคาทีเ่สนอ 12,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6500017  /  18-10-64



แบบสรุปประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม  2564

โรงพยาบาลโพทะเล

วันทีจ่าก  1 ตลุาคม 2564 ถึง  30 ตลุาคม 2564

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

 (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้ชนะการเสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

239 เวชภณัฑ์ยา 1,080.00 1,080.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั หา้งขายยาตราเจ็ดดาวจ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 1,080 บาท

บริษทั หา้งขายยาตราเจ็ดดาวจ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 1,080 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PT6500005  /  12-10-64

240 ค่าไฟ 10.64 232,739.50 232,739.50 เฉพาะเจาะจง
 การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอโพทะเล 
ราคาทีเ่สนอ 232,740 บาท

 การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอโพทะเล 
ราคาทีเ่สนอ 232,740 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6500011  /  01-10-64

จ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 3,778,815.66  บาท

 ผู้รายงาน ......................................................   

วันทีร่ายงาน ......................................................


