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แบบ สขร.1

1 ค่าจา้งเหมาบุคลากร(สนับสนุน) 8,317.00 8,317.00 เฉพาะเจาะจง
นาย คุณาวธุ  นามนา /
8,317 บาท

นาย คุณาวธุ  นามนา /
8,317 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26600098  /  03-01-66

2 ค่าจา้งเหมาบุคลากร(บริการ) 6,568.49 6,568.49 เฉพาะเจาะจง
นางสาว วริษฐา พึงไชย 
6,568 บาท

นางสาว วริษฐา พึงไชย 
6,568 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26600099  /  03-01-66

3 ค่าจา้งเหมาบุคลากร(บริการ) 6,568.49 6,568.49 เฉพาะเจาะจง
นางสาว กนกพร อักษรสิน 
6,568 บาท

นางสาว กนกพร อักษรสิน 
6,568 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26600100  /  03-01-66

4 ค่าจา้งเหมาบุคลากร(บริการ) 7,260.00 7,260.00 เฉพาะเจาะจง
นาย อาทิตย์  พุ่มสวสัด์ิ 
7,260 บาท

นาย อาทิตย์  พุ่มสวสัด์ิ 
7,260 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26600101  /  03-01-66

5 ค่าจา้งเหมาบุคลากร(บริการ) 7,260.00 7,260.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว วริดา ต้ายไทยสงฆ์ 
7,260 บาท

นางสาว วริดา ต้ายไทยสงฆ์ 
7,260 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26600102  /  03-01-66

6 ค่าจา้งเหมาบุคลากร(บริการ) 6,914.20 6,914.20 เฉพาะเจาะจง
นางสาว โสภิตา  หอมจนัทร์ 
6,914 บาท

นางสาว โสภิตา  หอมจนัทร์ 
6,914 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26600103  /  03-01-66

7 ค่าจา้งเหมาบุคลากร(บริการ) 7,260.00 7,260.00 เฉพาะเจาะจง
นาย มนตรี  พลอยดี 
7,260 บาท

นาย มนตรี  พลอยดี 
7,260 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26600104  /  03-01-66

8 ค่าจา้งเหมาบุคลากร(บริการ) 7,260.00 7,260.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว อนัญพร  อินตะ 
7,260 บาท

นางสาว อนัญพร  อินตะ 
7,260 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26600105  /  03-01-66

9 ค่าจา้งเหมาบุคลากร(บริการ) 6,914.20 6,914.20 เฉพาะเจาะจง
นาย ณรงค์ฤทธิ ์จนัทร์สุข 
6,914 บาท

นาย ณรงค์ฤทธิ ์จนัทร์สุข 
6,914 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26600106  /  03-01-66

10 ค่าจา้งเหมาบุคลากร(บริการ) 7,260.00 7,260.00 เฉพาะเจาะจง
นาย สมเกียรต์ิ กลีบจ าปา 
7,260 บาท

นาย สมเกียรต์ิ กลีบจ าปา 
7,260 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26600107  /  03-01-66

11 ค่าจา้งเหมาบุคลากร(บริการ) 15,761.80 15,761.80 เฉพาะเจาะจง
นาง ณัฐธนนันท์  รุจพิงค์ 
15,762 บาท

นาง ณัฐธนนันท์  รุจพิงค์ 
15,762 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26600108  /  03-01-66

12 ค่าจา้งเหมาบุคลากร(บริการ) 15,550.00 15,550.00 เฉพาะเจาะจง
นาย กัณฑ์พัฒน กรรณสุข 
15,550 บาท

นาย กัณฑ์พัฒน กรรณสุข 
15,550 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26600109  /  03-01-66

13 ค่าจา้งเหมาบุคลากร(บริการ) 15,550.00 15,550.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว พิราวลัย์  แจม่เงิน 
15,550 บาท

นางสาว พิราวลัย์  แจม่เงิน 
15,550 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26600110  /  03-01-66

14 ค่าจา้งเหมาบุคลากร(บริการ) 12,350.00 12,350.00 เฉพาะเจาะจง
นาย กิตติพงษ์ สีสมโภชน์ 
12,350 บาท

นาย กิตติพงษ์ สีสมโภชน์ 
12,350 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26600111  /  03-01-66

15 ค่าจา้งเหมาบุคลากร(บริการ) 6,914.20 6,914.20 เฉพาะเจาะจง
นางสาว พัทธธ์รีา เพชรวาว 
6,914 บาท

นางสาว พัทธธ์รีา เพชรวาว 
6,914 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26600112  /  03-01-66

16 ค่าจา้งเหมาบุคลากร(บริการ) 14,550.00 14,550.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว สุนิศา แสนสุพรรณ 
14,550 บาท

นางสาว สุนิศา แสนสุพรรณ 
14,550 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26600113  /  03-01-66

17 ค่าจา้งเหมาบุคลากร(บริการ) 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว ผ่องผกา  ศอกขุนทด 
8,560 บาท

นางสาว ผ่องผกา  ศอกขุนทด 
8,560 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26600114  /  03-01-66

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงพยาบาลโพทะเล

วันที่จาก  1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
ล าดับ

งานที่จัด
ซ้ือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง



เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงพยาบาลโพทะเล

วันที่จาก  1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
ล าดับ

งานที่จัด
ซ้ือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

18 ค่าจา้งเหมาขนขยะมูลฝอย 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง
 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโพทะเล 
2,000 บาท

 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโพทะเล 
2,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26600115  /  03-01-66

19 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 15,200.00 15,200.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด 
15,200 บาท

บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด 
15,200 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6600057  /  23-01-66

20 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท พรอมมิ เน้นท์ 
3,000 บาท

บริษัท พรอมมิ เน้นท์ 
3,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6600055  /  23-01-66

21 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอเอ เมดิคอล จ ากัด (ส านักงานใหญ๋) 
12,000 บาท

บริษัท เอเอ เมดิคอล จ ากัด (ส านักงานใหญ๋) 
12,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6600054  /  23-01-66

22 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 9,350.00 9,350.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ชัยศิริเวชภัณฑ์ จ ากัด 
9,350 บาท

บริษัท ชัยศิริเวชภัณฑ์ จ ากัด 
9,350 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6600051  /  23-01-66

23 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ชัยศิริเวชภัณฑ์ จ ากัด 
8,000 บาท

บริษัท ชัยศิริเวชภัณฑ์ จ ากัด 
8,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6600051  /  23-01-66

24 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 17,334.00 17,334.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
17,334 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
17,334 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6600056  /  23-01-66

25 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 18,550.00 18,550.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จ ากัด 
18,550 บาท

บริษัท เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จ ากัด 
18,550 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6600052  /  23-01-66

26 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 2,009.00 2,009.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เนิร์สซ่ิง โฮม จ ากัด 
2,009 บาท

บริษัท เนิร์สซ่ิง โฮม จ ากัด 
2,009 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6600053  /  23-01-66

27 ค่าใช้จา่ยอืน่ 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เมกกะฟิล จ ากัด(ส านักงานใหญ่) 
5,350 บาท

บริษัท เมกกะฟิล จ ากัด(ส านักงานใหญ่) 
5,350 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม O46600007  /  23-01-66

28 ค่าจา้งเหมาบริการอืน่ 749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชัน่ เซอร์วสิ จ ากัด 
749 บาท

บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชัน่ เซอร์วสิ จ ากัด 
749 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26600116  /  03-01-66

29 ค่าจา้งเหมาบริการอืน่ 588.50 588.50 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชัน่ เซอร์วสิ จ ากัด 
589 บาท

บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชัน่ เซอร์วสิ จ ากัด 
589 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26600117  /  03-01-66

30 ค่าจา้งเหมาบริการอืน่ 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทีจแีอล เมดิคัล ซิสเต็มส์ จ ากัด 
35,000 บาท

บริษัท ทีจแีอล เมดิคัล ซิสเต็มส์ จ ากัด 
35,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26600118  /  03-01-66

31 ค่าจา้งเหมาบริการอาหาร 90,945.00 90,945.00 เฉพาะเจาะจง
นาง กัญญา เสริมชาติเจริญกาล 
90,945 บาท

นาง กัญญา เสริมชาติเจริญกาล 
90,945 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26600018  /  03-10-65

32 ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 106,165.00 106,165.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท รักษาความปลอดภัย อุทัยธานีคลีนนิง่ จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) 106,165 บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย อุทัยธานีคลีนนิง่ จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) 106,165 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26600019  /  03-10-65

33 ค่าจา้งเหมาบริการอืน่ 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง
นาย อดิศักด์ิ พูลสุข 
4,800 บาท

นาย อดิศักด์ิ พูลสุข 
4,800 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26600128  /  30-01-66

34 วสัดุส านักงาน 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ป้ายแอนด์คอม 
360 บาท

ร้าน ป้ายแอนด์คอม 
360 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6600028  /  30-01-66

35 ค่าสาธารณูปโภค 1,116.55 1,116.55 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด:dtac TriNet Co;Ltd. 
1,117 บาท

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด:dtac TriNet Co;Ltd. 
1,117 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6600030  /  01-12-65



เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงพยาบาลโพทะเล

วันที่จาก  1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
ล าดับ

งานที่จัด
ซ้ือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

36 ค่าสาธารณูปโภค 533.93 533.93 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แชล คอมมิวนิเคชัน่ จ ากัด 
534 บาท

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แชล คอมมิวนิเคชัน่ จ ากัด 
534 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6600035  /  03-01-66

37 ค่าจา้งตรวจพิเศษ(เอ็กซเรย)์ 7,974.00 7,974.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากัด 
7,974 บาท

บริษัท โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากัด 
7,974 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6600047  /  03-01-66

38 ค่าจา้งตรวจพิเศษ(เอ็กซเรย)์ 29,601.00 29,601.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากัด 
29,601 บาท

บริษัท โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากัด 
29,601 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6600048  /  03-01-66

39 0620610123คก.สุขภาพดีด้วยNCD62,500.00 62,500.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. เอสเค เมดิคอลแคร์ แอนด์ ซัพพลาย 
62,500 บาท

หจก. เอสเค เมดิคอลแคร์ แอนด์ ซัพพลาย 
62,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม MP6600025  /  03-01-66

40 วสัดุไฟฟ้า 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง
 สุชินอิเล็กทรอนิกส์ 
1,600 บาท

 สุชินอิเล็กทรอนิกส์ 
1,600 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PB6600017  /  30-01-66

41 วสัดุก่อสร้าง 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง
 ค ารณ  เคร่ืองเย็น 
8,000 บาท

 ค ารณ  เคร่ืองเย็น 
8,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PE6600024  /  31-01-66

42 ครุภัณฑ์ส านักงาน(ต่ ากวา่เกณฑ์) 1,690.00 1,690.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สุชิน การไฟฟ้า 1998 จ ากัด 
1,690 บาท

บริษัท สุชิน การไฟฟ้า 1998 จ ากัด 
1,690 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PP6600018  /  31-01-66

43 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง
 ค ารณ  เคร่ืองเย็น 
5,500 บาท

 ค ารณ  เคร่ืองเย็น 
5,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม Z16600006  /  30-01-66

44 วสัดุก่อสร้าง 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง
 พิจติรเคหะภัณฑ์(2002) 
1,800 บาท

 พิจติรเคหะภัณฑ์(2002) 
1,800 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PE6600025  /  01-02-66

45 เวชภัณฑ์ยา 15,568.50 15,568.50 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
15,569 บาท

บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
15,569 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600252  /  23-01-66

46 เวชภัณฑ์ยา 32,790.00 32,790.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด 
32,790 บาท

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด 
32,790 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600253  /  23-01-66

47 เวชภัณฑ์ยา 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ที พี ดรัก แลบบอราบอร่ีส์ (1969) จ ากัด 
2,900 บาท

บริษัท ที พี ดรัก แลบบอราบอร่ีส์ (1969) จ ากัด 
2,900 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600254  /  23-01-66

48 เวชภัณฑ์ยา 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ยูเมด้า จ ากัด 
5,000 บาท

บริษัท ยูเมด้า จ ากัด 
5,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600255  /  23-01-66

49 เวชภัณฑ์ยา 16,750.00 16,750.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ที แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
16,750 บาท

บริษัท ที แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
16,750 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600256  /  23-01-66

50 เวชภัณฑ์ยา 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ที แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
1,100 บาท

บริษัท ที แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
1,100 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600257  /  23-01-66

51 เวชภัณฑ์ยา 21,870.00 21,870.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
21,870 บาท

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
21,870 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600258  /  23-01-66

52 เวชภัณฑ์ยา 19,581.00 19,581.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
19,581 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
19,581 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600259  /  23-01-66

53 เวชภัณฑ์ยา 11,256.40 11,256.40 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
11,256 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
11,256 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600260  /  23-01-66



เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงพยาบาลโพทะเล

วันที่จาก  1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
ล าดับ

งานที่จัด
ซ้ือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

54 เวชภัณฑ์ยา 46,224.00 46,224.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
46,224 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
46,224 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600261  /  23-01-66

55 เวชภัณฑ์ยา 10,080.00 10,080.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด 
10,080 บาท

บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด 
10,080 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600262  /  23-01-66

56 เวชภัณฑ์ยา 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
48,000 บาท

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
48,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600263  /  23-01-66

57 เวชภัณฑ์ยา 19,290.00 19,290.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 
19,290 บาท

บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 
19,290 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600264  /  23-01-66

58 เวชภัณฑ์ยา 29,500.00 29,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
29,500 บาท

บริษัท ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
29,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600265  /  23-01-66

59 เวชภัณฑ์ยา 8,640.00 8,640.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
8,640 บาท

บริษัท ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
8,640 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600266  /  23-01-66

60 เวชภัณฑ์ยา 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
10,800 บาท

บริษัท ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
10,800 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600267  /  23-01-66

61 เวชภัณฑ์ยา 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
15,000 บาท

บริษัท ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
15,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600268  /  23-01-66

62 เวชภัณฑ์ยา 6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โมเดอร์นแมนู  จ ากัด 
6,800 บาท

บริษัท โมเดอร์นแมนู  จ ากัด 
6,800 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600269  /  23-01-66

63 เวชภัณฑ์ยา 9,661.03 9,661.03 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
9,661 บาท

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
9,661 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600270  /  23-01-66

64 เวชภัณฑ์ยา 65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ที แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
65,000 บาท

บริษัท ที แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
65,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600271  /  23-01-66

65 เวชภัณฑ์ยา 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ที แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
13,000 บาท

บริษัท ที แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
13,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600272  /  23-01-66

66 เวชภัณฑ์ยา 7,692.00 7,692.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
7,692 บาท

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
7,692 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600273  /  23-01-66

67 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 13,300.00 13,300.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก 
13,300 บาท

ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก 
13,300 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม CR6600001  /  01-02-66

68 ค่าจา้งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 87,850.00 87,850.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี   จ ากัด 
87,850 บาท

บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี   จ ากัด 
87,850 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ME6600013  /  10-01-66

69 วสัดุเภสัชกรรม 9,525.00 9,525.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เคทีซี ซัพพลาย 2017 
9,525 บาท

บริษัท เคทีซี ซัพพลาย 2017 
9,525 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P46600010  /  23-01-66

70 วสัดุก่อสร้าง 620.00 620.00 เฉพาะเจาะจง
 พิจติรเคหะภัณฑ์(2002) 
620 บาท

 พิจติรเคหะภัณฑ์(2002) 
620 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PE6600026  /  02-02-66

71 เวชภัณฑ์ยา 9,360.00 9,360.00 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม 
9,360 บาท

 องค์การเภสัชกรรม 
9,360 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600247  /  20-01-66



เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงพยาบาลโพทะเล

วันที่จาก  1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
ล าดับ

งานที่จัด
ซ้ือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

72 เวชภัณฑ์ยา 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม 
25,000 บาท

 องค์การเภสัชกรรม 
25,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600247  /  20-01-66

73 เวชภัณฑ์ยา 1,425.00 1,425.00 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม 
1,425 บาท

 องค์การเภสัชกรรม 
1,425 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600250  /  23-01-66

74 เวชภัณฑ์ยา 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ห้างขายยาตราเจด็ดาว จ ากัด 
13,000 บาท

บริษัท ห้างขายยาตราเจด็ดาว จ ากัด 
13,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600274  /  23-01-66

75 เวชภัณฑ์ยา 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด 
19,000 บาท

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด 
19,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600275  /  23-01-66

76 เวชภัณฑ์ยา 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 
10,500 บาท

บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 
10,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600276  /  23-01-66

77 เวชภัณฑ์ยา 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด 
11,000 บาท

บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด 
11,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600277  /  23-01-66

78 เวชภัณฑ์ยา 1,080.00 1,080.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด 
1,080 บาท

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด 
1,080 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600278  /  23-01-66

79 เวชภัณฑ์ยา 6,550.00 6,550.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด 
6,550 บาท

บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด 
6,550 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600279  /  23-01-66

80 เวชภัณฑ์ยา 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 
4,200 บาท

บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 
4,200 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600280  /  23-01-66

81 เวชภัณฑ์ยา 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด 
10,000 บาท

บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด 
10,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600281  /  23-01-66

82 เวชภัณฑ์ยา 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง
บจก. เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอร่ี(อ านวยเภสัช) 
2,200 บาท

บจก. เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอร่ี(อ านวยเภสัช) 
2,200 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600282  /  23-01-66

83 เวชภัณฑ์ยา 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด 
14,000 บาท

บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด 
14,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600283  /  23-01-66

84 เวชภัณฑ์ยา 6,634.00 6,634.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด 
6,634 บาท

บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด 
6,634 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PT6600006  /  03-01-66

85 ค่าจา้งท าฟันปลอม 11,735.00 11,735.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด(สาขาพิษณุโลก) 
11,735 บาท

บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด(สาขาพิษณุโลก) 
11,735 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ME6600015  /  31-01-66

86 ค่าจา้งท าฟันปลอม 31,886.00 31,886.00 เฉพาะเจาะจง
 รุ่งนภา เดนตอลแลป 
31,886 บาท

 รุ่งนภา เดนตอลแลป 
31,886 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ME6600016  /  31-01-66

87 ค่าจา้งท าฟันปลอม 21,250.20 21,250.20 เฉพาะเจาะจง
 รุ่งนภา เดนตอลแลป 
21,250 บาท

 รุ่งนภา เดนตอลแลป 
21,250 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ME6600016  /  31-01-66

88 ค่าจา้งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 29,450.00 29,450.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สุรนารี เมดิคอล แล็บ จ ากัด 
29,450 บาท

บริษัท สุรนารี เมดิคอล แล็บ จ ากัด 
29,450 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ME6600006  /  07-11-65

89 ครุภัณฑ์ส านักงาน(ต่ ากวา่เกณฑ์) 1,180.00 1,180.00 เฉพาะเจาะจง
 สุชินอิเล็กทรอนิกส์ 
1,180 บาท

 สุชินอิเล็กทรอนิกส์ 
1,180 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PP6600019  /  06-02-66



เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงพยาบาลโพทะเล

วันที่จาก  1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
ล าดับ

งานที่จัด
ซ้ือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

90 ค่าจา้งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 21,740.00 21,740.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สุรนารี เมดิคอล แล็บ จ ากัด 
21,740 บาท

บริษัท สุรนารี เมดิคอล แล็บ จ ากัด 
21,740 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ME6600010  /  14-12-65

91 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เอส อาร์ ก็อบปี้เซ็นเตอร์ 
2,500 บาท

ร้าน เอส อาร์ ก็อบปี้เซ็นเตอร์ 
2,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26600120  /  03-01-66

92 วสัดุงานบ้านงานครัว 12,412.00 12,412.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. นุชนรินทร์ คลีน แอนด์ ซัพพลาย(ส านักงานใหญ่) 
12,412 บาท

หจก. นุชนรินทร์ คลีน แอนด์ ซัพพลาย(ส านักงานใหญ่) 
12,412 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P36600022  /  02-02-66

93 วสัดุงานบ้านงานครัว 5,844.00 5,844.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ชวนิเมก้า 
5,844 บาท

หจก. ชวนิเมก้า 
5,844 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P36600021  /  02-02-66

94 วสัดุไฟฟ้า 2,015.00 2,015.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แสงพิทักษ์การไฟฟ้า จ ากัด 
2,015 บาท

บริษัท แสงพิทักษ์การไฟฟ้า จ ากัด 
2,015 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PB6600018  /  30-01-66

95 วสัดุก่อสร้าง 420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง
 พิจติรเคหะภัณฑ์(2002) 
420 บาท

 พิจติรเคหะภัณฑ์(2002) 
420 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PE6600027  /  06-02-66

96 วสัดุส านักงาน 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ทัศนีย์การพิมพ์ 
1,300 บาท

ร้าน ทัศนีย์การพิมพ์ 
1,300 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6600029  /  02-02-66

97 วสัดุส านักงาน 3,780.00 3,780.00 เฉพาะเจาะจง
หจก บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
3,780 บาท

หจก บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
3,780 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6600030  /  02-02-66

98 วสัดุส านักงาน 7,789.00 7,789.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ชวนิเมก้า 
7,789 บาท

หจก. ชวนิเมก้า 
7,789 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6600031  /  02-02-66

99 ค่าสาธารณูปโภค 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด(มหาชน) 
3,000 บาท

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด(มหาชน) 
3,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6600037  /  03-01-66

100 ค่าสาธารณูปโภค 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 
5,350 บาท

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 
5,350 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6600038  /  03-01-66

101 ค.คอมพิวเตอร์(ต่ ากวา่เกณฑ์) 62,000.00 62,000.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เซ็น เซ็นเตอร์ 
62,000 บาท

ร้าน เซ็น เซ็นเตอร์ 
62,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม Q46600012  /  01-02-66

102 ครุภัณฑ์การแพทย์ 50,800.00 50,800.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ 
50,800 บาท

หจก. เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ 
50,800 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม Z76600008  /  31-01-66

103 วสัดุไฟฟ้า 480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง
 มนัส วดีีโอ 
480 บาท

 มนัส วดีีโอ 
480 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PB6600019  /  07-02-66

104 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง
น.ส. มาเลียม  ทองเกิด 
8,000 บาท

น.ส. มาเลียม  ทองเกิด 
8,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6600059  /  03-02-66

105 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 68,480.00 68,480.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
68,480 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
68,480 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6600058  /  03-02-66

106 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 7,400.00 7,400.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด 
7,400 บาท

บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด 
7,400 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6600060  /  03-02-66

107 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท อุดมภัณฑ์  ซัพพลาย จ ากัด 
28,000 บาท

บริษัท อุดมภัณฑ์  ซัพพลาย จ ากัด 
28,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6600061  /  03-02-66
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108 วสัดุการแพทย์ 11,600.00 11,600.00 เฉพาะเจาะจง
 ร้าน 63 เบลล่ิง 
11,600 บาท

 ร้าน 63 เบลล่ิง 
11,600 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PL6600031  /  03-02-66

109 วสัดุการแพทย์ 22,850.00 22,850.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. วอีาร์  ซัพพอร์ต 
22,850 บาท

หจก. วอีาร์  ซัพพอร์ต 
22,850 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PL6600032  /  03-02-66

110 วสัดุการแพทย์ 5,980.00 5,980.00 เฉพาะเจาะจง
 นิตยาเหล็กเพชร 
5,980 บาท

 นิตยาเหล็กเพชร 
5,980 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PL6600033  /  03-02-66

111 วสัดุการแพทย์ 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ชัยศิริเวชภัณฑ์ จ ากัด 
3,900 บาท

บริษัท ชัยศิริเวชภัณฑ์ จ ากัด 
3,900 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PL6600034  /  03-02-66

112 วสัดุการแพทย์ 41,468.98 41,468.98 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แมสเซอร์ สเปเชียลต้ีก๊าซ จ ากัด 
41,469 บาท

บริษัท แมสเซอร์ สเปเชียลต้ีก๊าซ จ ากัด 
41,469 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PL6600035  /  03-02-66

113 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 
3,750 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 
3,750 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6600043  /  03-02-66

114 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 30,100.00 30,100.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. แล็บไลน์ (2000) 
30,100 บาท

หจก. แล็บไลน์ (2000) 
30,100 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6600044  /  03-02-66

115 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 50,305.00 50,305.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ดรัก เทสท์ต้ิง(ส านักงานใหญ่) 
50,305 บาท

หจก. ดรัก เทสท์ต้ิง(ส านักงานใหญ่) 
50,305 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6600045  /  03-02-66

116 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
64,200 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
64,200 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6600046  /  03-02-66

117 ครุภัณฑ์ส านักงาน(ต่ ากวา่เกณฑ์) 7,160.00 7,160.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ธรียาการค้า 
7,160 บาท

ร้าน ธรียาการค้า 
7,160 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PP6600020  /  07-02-66

118 ค่าจา้งตรวจพิเศษ(เอ็กซเรย)์ 261,110.00 261,110.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟลอริช เมดิคอล จ ากัด 
261,110 บาท

บริษัท ฟลอริช เมดิคอล จ ากัด 
261,110 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6600049  /  03-01-66

119 พจ0033.304/84 23.1.66 AE 220.00 220.00 เฉพาะเจาะจง
 โรงพยาบาลสามง่าม 
220 บาท

 โรงพยาบาลสามง่าม 
220 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6600050  /  03-01-66

120 พจ0033.301/194 3.2.66 AE 3,274.00 3,274.00 เฉพาะเจาะจง
 โรงพยาบาลวงัทรายพูน 
3,274 บาท

 โรงพยาบาลวงัทรายพูน 
3,274 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6600051  /  03-01-66

121 พจ0033.210/73 7.2.66 ม.ค66 4,354.00 4,354.00 เฉพาะเจาะจง
 โรงพยาบาลบึงนาราง 
4,354 บาท

 โรงพยาบาลบึงนาราง 
4,354 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6600052  /  03-01-66

122 พจ0033.205/222 8.2.66  ม.ค.66212,513.75 212,513.75 เฉพาะเจาะจง
 โรงพยาบาลบางมูลนาก 
212,514 บาท

 โรงพยาบาลบางมูลนาก 
212,514 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6600053  /  03-01-66

123 ค่าซ่อมแซมส่ิงปลูกสร้าง 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ววีเีอส เทคโนโลยี 
27,000 บาท

หจก. ววีเีอส เทคโนโลยี 
27,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PZ6600008  /  06-02-66

124 ซ่อมแซมอาคารและส่ิงก่อสร้าง309,000.00 309,000.00 เฉพาะเจาะจง
นาย สมศรี  โตทุ้ย 
309,000 บาท

นาย สมศรี  โตทุ้ย 
309,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PZ6600003  /  15-12-65

125 ครุภัณฑ์การแพทย์ 11,700.00 11,700.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. บ.ีบ.ีแพทย์ภัณฑ์ จ ากัด 
11,700 บาท

หจก. บ.ีบ.ีแพทย์ภัณฑ์ จ ากัด 
11,700 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม Z76600009  /  31-01-66
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126 ครุภัณฑ์การแพทย์ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีดีเอส อินโนเทค จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
45,000 บาท

บริษัท ดีดีเอส อินโนเทค จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
45,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม Z76600005  /  20-01-66

127 วสัดุคอมพิวเตอร์ 41,400.00 41,400.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เซ็น เซ็นเตอร์ 
41,400 บาท

ร้าน เซ็น เซ็นเตอร์ 
41,400 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P76600009  /  09-02-66

128 วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 52,294.47 52,294.47 เฉพาะเจาะจง
หจก. เต็งเจริญทรัพย์ไพศาล 
52,294 บาท

หจก. เต็งเจริญทรัพย์ไพศาล 
52,294 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PH6600005  /  03-01-66

129 เวชภัณฑ์ยา 11,128.00 11,128.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
11,128 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
11,128 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600284  /  31-01-66

130 เวชภัณฑ์ยา 2,503.80 2,503.80 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
2,504 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
2,504 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600285  /  31-01-66

131 เวชภัณฑ์ยา 8,774.00 8,774.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
8,774 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
8,774 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600286  /  31-01-66

132 เวชภัณฑ์ยา 19,003.20 19,003.20 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
19,003 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
19,003 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600287  /  31-01-66

133 เวชภัณฑ์ยา 6,848.00 6,848.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด 
6,848 บาท

บริษัท ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด 
6,848 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600288  /  31-01-66

134 เวชภัณฑ์ยา 17,995.00 17,995.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด 
17,995 บาท

บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด 
17,995 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600289  /  31-01-66

135 เวชภัณฑ์ยา 5,640.00 5,640.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. เกอร์เทค อินเตอร์เนชัน่แนล 
5,640 บาท

หจก. เกอร์เทค อินเตอร์เนชัน่แนล 
5,640 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600290  /  31-01-66

136 เวชภัณฑ์ยา 3,103.00 3,103.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์  จ ากัด /3103 บาท บริษัท อาร์เอ็กซ์  จ ากัด /3103 บาท มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600291  /  31-01-66

137 เวชภัณฑ์ยา 77,250.00 77,250.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด 
77,250 บาท

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด 
77,250 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600292  /  31-01-66

138 เวชภัณฑ์ยา 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
12,840 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
12,840 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600293  /  31-01-66

139 เวชภัณฑ์ยา 14,100.00 14,100.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากัด 
14,100 บาท

บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากัด 
14,100 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600294  /  31-01-66

140 ค.คอมพิวเตอร์(ต่ ากวา่เกณฑ์) 45,600.00 45,600.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เซ็น เซ็นเตอร์ 
45,600 บาท

ร้าน เซ็น เซ็นเตอร์ 
45,600 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม Q46600013  /  06-02-66

141 เวชภัณฑ์ยา 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด 
1,600 บาท

บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด 
1,600 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600295  /  01-02-66

142 เวชภัณฑ์ยา 58,500.00 58,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 
58,500 บาท

บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 
58,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600297  /  01-02-66

143 เวชภัณฑ์ยา 6,834.00 6,834.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
6,834 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
6,834 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600298  /  01-02-66
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144 เวชภัณฑ์ยา 19,401.24 19,401.24 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
19,401 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
19,401 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600299  /  01-02-66

145 เวชภัณฑ์ยา 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
9,630 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
9,630 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600300  /  01-02-66

146 เวชภัณฑ์ยา 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด 
8,000 บาท

บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด 
8,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600301  /  01-02-66

147 เวชภัณฑ์ยา 6,480.00 6,480.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด 
6,480 บาท

บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด 
6,480 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600302  /  01-02-66

148 เวชภัณฑ์ยา 48,200.00 48,200.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด 
48,200 บาท

บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด 
48,200 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600303  /  01-02-66

149 เวชภัณฑ์ยา 24,160.00 24,160.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ภิญโญฟาร์มาซี 
24,160 บาท

หจก. ภิญโญฟาร์มาซี 
24,160 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600304  /  01-02-66

150 เวชภัณฑ์ยา 26,600.00 26,600.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด  
26,600 บาท

บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด  
26,600 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600305  /  01-02-66

151 เวชภัณฑ์ยา 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
6,400 บาท

บริษัท ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
6,400 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600306  /  01-02-66

152 เวชภัณฑ์ยา 870.00 870.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ที แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
870 บาท

บริษัท ที แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
870 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600307  /  01-02-66

153 เวชภัณฑ์ยา 5,832.00 5,832.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
5,832 บาท

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
5,832 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600308  /  01-02-66

154 เวชภัณฑ์ยา 13,350.00 13,350.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ที แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
13,350 บาท

บริษัท ที แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
13,350 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600309  /  01-02-66

155 เวชภัณฑ์ยา 35,520.00 35,520.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด 
35,520 บาท

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด 
35,520 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600310  /  01-02-66

156 เวชภัณฑ์ยา 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอเชีย่น ยูเนีย่น แล็บบอราตอร่ี 
1,750 บาท

บริษัท เอเชีย่น ยูเนีย่น แล็บบอราตอร่ี 
1,750 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600311  /  01-02-66

157 เวชภัณฑ์ยา 15,568.50 15,568.50 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
15,569 บาท

บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
15,569 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600312  /  01-02-66

158 เวชภัณฑ์ยา 5,842.20 5,842.20 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
5,842 บาท

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
5,842 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600313  /  01-02-66

159 เวชภัณฑ์ยา 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ที แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
6,000 บาท

บริษัท ที แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
6,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600314  /  01-02-66

160 เวชภัณฑ์ยา 12,450.00 12,450.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 
12,450 บาท

บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 
12,450 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600315  /  01-02-66

161 เวชภัณฑ์ยา 8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จ ากัด 
8,800 บาท

บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จ ากัด 
8,800 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600316  /  01-02-66
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162 เวชภัณฑ์ยา 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
6,420 บาท

บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
6,420 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600296  /  01-02-66

163 วสัดุการแพทย์ 9,591.00 9,591.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด 
9,591 บาท

บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด 
9,591 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PL6600036  /  07-02-66

164 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 48,773.75 48,773.75 เฉพาะเจาะจง
หจก. ดรัก เทสท์ต้ิง(ส านักงานใหญ่) 
48,774 บาท

หจก. ดรัก เทสท์ต้ิง(ส านักงานใหญ่) 
48,774 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6600047  /  06-02-66

165 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 5,740.00 5,740.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 
5,740 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 
5,740 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6600048  /  06-02-66

166 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 44,930.00 44,930.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. แล็บไลน์ (2000) 
44,930 บาท

หจก. แล็บไลน์ (2000) 
44,930 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6600049  /  06-02-66

167 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 520.00 520.00 เฉพาะเจาะจง
 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย 
520 บาท

 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย 
520 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6600050  /  09-02-66

168 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 21,980.00 21,980.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เซ็น เซ็นเตอร์ 
21,980 บาท

ร้าน เซ็น เซ็นเตอร์ 
21,980 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม Q46600014  /  08-02-66

169 วสัดุบริโภค 2,967.00 2,967.00 เฉพาะเจาะจง
นาง ดารารัตน์ มติมาลังการ 
2,967 บาท

นาง ดารารัตน์ มติมาลังการ 
2,967 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม OT6600005  /  03-01-66

170 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ 8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เมกกะฟิล จ ากัด(ส านักงานใหญ่) 
8,025 บาท

บริษัท เมกกะฟิล จ ากัด(ส านักงานใหญ่) 
8,025 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม Z86600006  /  06-02-66

171 วสัดุไฟฟ้า 470.00 470.00 เฉพาะเจาะจง
 สุชินอิเล็กทรอนิกส์ 
470 บาท

 สุชินอิเล็กทรอนิกส์ 
470 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PB6600020  /  13-02-66

172 ปรับปรุงอาคารและส่ิงก่อสร้าง120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง
นาย สมศรี  โตทุ้ย 
120,000 บาท

นาย สมศรี  โตทุ้ย 
120,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PZ6600005  /  16-01-66

173 0610101298คก.พัฒนาระบบฯ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง
นาง อัจฉรา อาจสวา่ง 
1,500 บาท

นาง อัจฉรา อาจสวา่ง 
1,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม MP6600026  /  03-01-66

174 0610101298คก.พัฒนาระบบฯ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง
นาย สมศักด์ิ  ค าหนุน 
1,500 บาท

นาย สมศักด์ิ  ค าหนุน 
1,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม MP6600027  /  03-01-66

175 0610101298คก.พัฒนาระบบฯ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว สมหญิง  กรรณิกา 
1,500 บาท

นางสาว สมหญิง  กรรณิกา 
1,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม MP6600028  /  03-01-66

176 0610101298คก.พัฒนาระบบฯ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง
นาง นิตยา แก้วเชือ่ม 
1,500 บาท

นาง นิตยา แก้วเชือ่ม 
1,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม MP6600029  /  03-01-66

177 0620610124คก.พัฒนาระบบการดูแลฯ480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง
หจก บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
480 บาท

หจก บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
480 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม MP6600035  /  13-02-66

178 0610101106คก.ภาคีร่วมใจฯ 1,210.00 1,210.00 เฉพาะเจาะจง
หจก บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
1,210 บาท

หจก บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
1,210 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม MP6600036  /  13-02-66

179 วสัดุทันตกรรม 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 6,000 บาท

บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 6,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P86600034  /  10-02-66
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โรงพยาบาลโพทะเล

วันที่จาก  1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
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180 วสัดุทันตกรรม 11,500.00 11,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด 
11,500 บาท

บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด 
11,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P86600035  /  10-02-66

181 วสัดุทันตกรรม 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ว ีอาร์ พี เด้นท์ จ ากัด 
13,000 บาท

บริษัท ว ีอาร์ พี เด้นท์ จ ากัด 
13,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P86600036  /  10-02-66

182 วสัดุการแพทย์ 22,058.05 22,058.05 เฉพาะเจาะจง
บริษัท อาร์เอ็กซ์  จ ากัด 
22,058 บาท

บริษัท อาร์เอ็กซ์  จ ากัด 
22,058 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PL6600037  /  15-02-66

183 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 53,400.00 53,400.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ดรัก เทสท์ต้ิง(ส านักงานใหญ่) 
53,400 บาท

หจก. ดรัก เทสท์ต้ิง(ส านักงานใหญ่) 
53,400 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6600051  /  13-02-66

184 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 
4,500 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 
4,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6600052  /  13-02-66

185 วสัดุทันตกรรม 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ 
1,100 บาท

หจก. เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ 
1,100 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P86600037  /  13-02-66

186 วสัดุทันตกรรม 13,375.00 13,375.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด 
13,375 บาท

บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด 
13,375 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P86600038  /  13-02-66

187 วสัดุไฟฟ้า 1,590.00 1,590.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ศรีทองการไฟฟ้า 
1,590 บาท

หจก. ศรีทองการไฟฟ้า 
1,590 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PB6600021  /  20-02-66

188 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง
 ค ารณ  เคร่ืองเย็น 
500 บาท

 ค ารณ  เคร่ืองเย็น 
500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม Z16600007  /  20-02-66

189 วสัดุงานบ้านงานครัว 3,547.00 3,547.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ชวนิเมก้า 
3,547 บาท

หจก. ชวนิเมก้า 
3,547 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P36600023  /  16-02-66

190 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,460.00 2,460.00 เฉพาะเจาะจง
 ร้านไอซ์ 
2,460 บาท

 ร้านไอซ์ 
2,460 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P56600010  /  21-02-66

191 วสัดุไฟฟ้า 720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ศรีทองการไฟฟ้า 
720 บาท

หจก. ศรีทองการไฟฟ้า 
720 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PB6600022  /  21-02-66

192 วสัดุส านักงาน 3,237.00 3,237.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ชวนิเมก้า 
3,237 บาท

หจก. ชวนิเมก้า 
3,237 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6600032  /  16-02-66

193 0610101106คก.ภาคีร่วมใจฯ 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง
 ร้านไอซ์ 
450 บาท

 ร้านไอซ์ 
450 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม MP6600037  /  20-02-66

194 วสัดุทันตกรรม 20,865.02 20,865.02 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
20,865 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
20,865 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P86600039  /  15-02-66

195 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง
 ค ารณ  เคร่ืองเย็น 
18,000 บาท

 ค ารณ  เคร่ืองเย็น 
18,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม Z86600007  /  15-02-66

196 วสัดุไฟฟ้า 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ศรีทองการไฟฟ้า 
900 บาท

หจก. ศรีทองการไฟฟ้า 
900 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PB6600023  /  22-02-66

197 วสัดุก่อสร้าง 1,170.00 1,170.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก 
1,170 บาท

ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก 
1,170 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PE6600028  /  20-02-66
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โรงพยาบาลโพทะเล

วันที่จาก  1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
ล าดับ
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198 วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ศรีทองการไฟฟ้า 
480 บาท

หจก. ศรีทองการไฟฟ้า 
480 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PH6600007  /  20-02-66

199 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 117,447.50 117,447.50 เฉพาะเจาะจง
หจก. ดรัก เทสท์ต้ิง(ส านักงานใหญ่) 
117,448 บาท

หจก. ดรัก เทสท์ต้ิง(ส านักงานใหญ่) 
117,448 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6600053  /  16-02-66

200 ครุภัณฑ์ส านักงาน 43,000.00 43,000.00 เฉพาะเจาะจง
 บางมูลนากการค้าเฟอร์นิเจอร์ 
43,000 บาท

 บางมูลนากการค้าเฟอร์นิเจอร์ 
43,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PP6600021  /  13-02-66

201 ค่าสาธารณูปโภค 747.27 747.27 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด:dtac TriNet Co;Ltd. 
747 บาท

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

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6600039  /  03-01-66

202 ค่าสาธารณูปโภค 107.75 107.75 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 
108 บาท

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 
108 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6600040  /  03-01-66

203 ค่าสาธารณูปโภค 101.65 101.65 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 
102 บาท

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 
102 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6600041  /  03-01-66

204 ค่าสาธารณูปโภค 107.00 107.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 
107 บาท

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 
107 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6600042  /  03-01-66

205 ค่าสาธารณูปโภค 318.16 318.16 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 
318 บาท

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 
318 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6600043  /  03-01-66

206 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 5,850.00 5,850.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก 
5,850 บาท

ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก 
5,850 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม Q26600001  /  20-02-66

207 ครุภัณฑ์โฆษณาฯต่ ากวา่เกณฑ์ 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ศรีทองการไฟฟ้า 
2,700 บาท

หจก. ศรีทองการไฟฟ้า 
2,700 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม Q96600004  /  20-02-66

208 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง
 ค ารณ  เคร่ืองเย็น 
500 บาท

 ค ารณ  เคร่ืองเย็น 
500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม Z16600008  /  22-02-66

209 ซ่อมแซมระบบปรับอากาศและระบายอา294,000.00 294,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสเอสเค โซลูชัน่2021 จ ากัด 
294,000 บาท

บริษัท เอสเอสเค โซลูชัน่2021 จ ากัด 
294,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PZ6600009  /  07-02-66

210 วสัดุเภสัชกรรม 11,595.00 11,595.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ชวนิเมก้า 
11,595 บาท

หจก. ชวนิเมก้า 
11,595 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P46600011  /  14-02-66

211 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 93,357.50 93,357.50 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
93,358 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
93,358 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6600062  /  03-02-66

212 เวชภัณฑ์ยา 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม 
7,500 บาท

 องค์การเภสัชกรรม 
7,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600249  /  20-01-66

213 เวชภัณฑ์ยา 57,030.00 57,030.00 เฉพาะเจาะจง
 ส านักงาน คณะกรรมการอาหารและยา 
57,030 บาท

 ส านักงาน คณะกรรมการอาหารและยา 
57,030 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600251  /  23-01-66

214 ครุภัณฑ์ส านักงาน(ต่ ากวา่เกณฑ์) 9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง
 บางมูลนากการค้าเฟอร์นิเจอร์ 
9,800 บาท

 บางมูลนากการค้าเฟอร์นิเจอร์ 
9,800 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PP6600022  /  15-02-66

215 ครุภัณฑ์ส านักงาน 96,000.03 96,000.03 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอลพีไอ แร็คเร็นจ ์(ประเทศไทย)จ ากัด ส านักงาน
ใหญ่ 96,000 บาท

บริษัท แอลพีไอ แร็คเร็นจ ์(ประเทศไทย)จ ากัด ส านักงาน
ใหญ่ 96,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PP6600023  /  20-02-66
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สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงพยาบาลโพทะเล

วันที่จาก  1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
ล าดับ

งานที่จัด
ซ้ือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

216 ค่าใช้จา่ยอืน่ 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง
 ศุนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 
28,000 บาท

 ศุนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 
28,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม O46600008  /  01-02-66

217 วสัดุทันตกรรม 1,797.60 1,797.60 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
1,798 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
1,798 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P86600040  /  20-02-66

218 วสัดุก่อสร้าง 1,191.00 1,191.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. จริาวฒิุค้าวสัดุ(ส านักงานใหญ่) 
1,191 บาท

หจก. จริาวฒิุค้าวสัดุ(ส านักงานใหญ่) 
1,191 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PE6600029  /  24-02-66

219 ครุภัณฑ์ส านักงาน 31,500.00 31,500.00 เฉพาะเจาะจง
 บางมูลนากการค้าเฟอร์นิเจอร์ 
31,500 บาท

 บางมูลนากการค้าเฟอร์นิเจอร์ 
31,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PP6600024  /  20-02-66

220 ค่าจา้งตรวจพิเศษ(เอ็กซเรย)์ 167,976.00 167,976.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากัด 
167,976 บาท

บริษัท โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากัด 
167,976 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6600054  /  03-01-66

221 0610305116คก.คัดกรองวณัโรคฯ81,705.00 81,705.00 เฉพาะเจาะจง
 วรรณาคลินิกเทคนิคการแพทย(์ส านักงานใหญ่) 
81,705 บาท

 วรรณาคลินิกเทคนิคการแพทย(์ส านักงานใหญ่) 
81,705 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม MP6600031  /  01-02-66

222 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 61,000.00 61,000.00 เฉพาะเจาะจง
 ร้านอินน์ 
61,000 บาท

 ร้านอินน์ 
61,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม Q96600005  /  20-02-66

จ านวนเงินรวมทั้งส้ิน  ผู้รายงาน ......................................................  วนัที่รายงาน ......................................................  (......................................................)  4,986,135.91  บาท



แบบ สขร.1

1 ค่าจา้งเหมาบุคลากร(สนับสนุน) 8,317.00 8,317.00 เฉพาะเจาะจง
นาย คุณาวธุ  นามนา /
8,317 บาท

นาย คุณาวธุ  นามนา /
8,317 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26600098  /  03-01-66

2 ค่าจา้งเหมาบุคลากร(บริการ) 6,568.49 6,568.49 เฉพาะเจาะจง
นางสาว วริษฐา พึงไชย 
6,568 บาท

นางสาว วริษฐา พึงไชย 
6,568 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26600099  /  03-01-66

3 ค่าจา้งเหมาบุคลากร(บริการ) 6,568.49 6,568.49 เฉพาะเจาะจง
นางสาว กนกพร อักษรสิน 
6,568 บาท

นางสาว กนกพร อักษรสิน 
6,568 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26600100  /  03-01-66

4 ค่าจา้งเหมาบุคลากร(บริการ) 7,260.00 7,260.00 เฉพาะเจาะจง
นาย อาทิตย์  พุ่มสวสัด์ิ 
7,260 บาท

นาย อาทิตย์  พุ่มสวสัด์ิ 
7,260 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26600101  /  03-01-66

5 ค่าจา้งเหมาบุคลากร(บริการ) 7,260.00 7,260.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว วริดา ต้ายไทยสงฆ์ 
7,260 บาท

นางสาว วริดา ต้ายไทยสงฆ์ 
7,260 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26600102  /  03-01-66

6 ค่าจา้งเหมาบุคลากร(บริการ) 6,914.20 6,914.20 เฉพาะเจาะจง
นางสาว โสภิตา  หอมจนัทร์ 
6,914 บาท

นางสาว โสภิตา  หอมจนัทร์ 
6,914 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26600103  /  03-01-66

7 ค่าจา้งเหมาบุคลากร(บริการ) 7,260.00 7,260.00 เฉพาะเจาะจง
นาย มนตรี  พลอยดี 
7,260 บาท

นาย มนตรี  พลอยดี 
7,260 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26600104  /  03-01-66

8 ค่าจา้งเหมาบุคลากร(บริการ) 7,260.00 7,260.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว อนัญพร  อินตะ 
7,260 บาท

นางสาว อนัญพร  อินตะ 
7,260 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26600105  /  03-01-66

9 ค่าจา้งเหมาบุคลากร(บริการ) 6,914.20 6,914.20 เฉพาะเจาะจง
นาย ณรงค์ฤทธิ ์จนัทร์สุข 
6,914 บาท

นาย ณรงค์ฤทธิ ์จนัทร์สุข 
6,914 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26600106  /  03-01-66

10 ค่าจา้งเหมาบุคลากร(บริการ) 7,260.00 7,260.00 เฉพาะเจาะจง
นาย สมเกียรต์ิ กลีบจ าปา 
7,260 บาท

นาย สมเกียรต์ิ กลีบจ าปา 
7,260 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26600107  /  03-01-66

11 ค่าจา้งเหมาบุคลากร(บริการ) 15,761.80 15,761.80 เฉพาะเจาะจง
นาง ณัฐธนนันท์  รุจพิงค์ 
15,762 บาท

นาง ณัฐธนนันท์  รุจพิงค์ 
15,762 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26600108  /  03-01-66

12 ค่าจา้งเหมาบุคลากร(บริการ) 15,550.00 15,550.00 เฉพาะเจาะจง
นาย กัณฑ์พัฒน กรรณสุข 
15,550 บาท

นาย กัณฑ์พัฒน กรรณสุข 
15,550 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26600109  /  03-01-66

13 ค่าจา้งเหมาบุคลากร(บริการ) 15,550.00 15,550.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว พิราวลัย์  แจม่เงิน 
15,550 บาท

นางสาว พิราวลัย์  แจม่เงิน 
15,550 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26600110  /  03-01-66

14 ค่าจา้งเหมาบุคลากร(บริการ) 12,350.00 12,350.00 เฉพาะเจาะจง
นาย กิตติพงษ์ สีสมโภชน์ 
12,350 บาท

นาย กิตติพงษ์ สีสมโภชน์ 
12,350 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26600111  /  03-01-66

15 ค่าจา้งเหมาบุคลากร(บริการ) 6,914.20 6,914.20 เฉพาะเจาะจง
นางสาว พัทธธ์รีา เพชรวาว 
6,914 บาท

นางสาว พัทธธ์รีา เพชรวาว 
6,914 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26600112  /  03-01-66

16 ค่าจา้งเหมาบุคลากร(บริการ) 14,550.00 14,550.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว สุนิศา แสนสุพรรณ 
14,550 บาท

นางสาว สุนิศา แสนสุพรรณ 
14,550 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26600113  /  03-01-66

17 ค่าจา้งเหมาบุคลากร(บริการ) 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว ผ่องผกา  ศอกขุนทด 
8,560 บาท

นางสาว ผ่องผกา  ศอกขุนทด 
8,560 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26600114  /  03-01-66

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรปุประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงพยาบาลโพทะเล

วันที่จาก  1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
ล าดับ

งานที่จัด
ซ้ือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง



เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรปุประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงพยาบาลโพทะเล

วันที่จาก  1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
ล าดับ

งานที่จัด
ซ้ือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

18 ค่าจา้งเหมาขนขยะมูลฝอย 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง
 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโพทะเล 
2,000 บาท

 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโพทะเล 
2,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26600115  /  03-01-66

19 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 15,200.00 15,200.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด 
15,200 บาท

บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด 
15,200 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6600057  /  23-01-66

20 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท พรอมมิ เน้นท์ 
3,000 บาท

บริษัท พรอมมิ เน้นท์ 
3,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6600055  /  23-01-66

21 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอเอ เมดิคอล จ ากัด (ส านักงานใหญ๋) 
12,000 บาท

บริษัท เอเอ เมดิคอล จ ากัด (ส านักงานใหญ๋) 
12,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6600054  /  23-01-66

22 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 9,350.00 9,350.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ชัยศิริเวชภัณฑ์ จ ากัด 
9,350 บาท

บริษัท ชัยศิริเวชภัณฑ์ จ ากัด 
9,350 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6600051  /  23-01-66

23 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ชัยศิริเวชภัณฑ์ จ ากัด 
8,000 บาท

บริษัท ชัยศิริเวชภัณฑ์ จ ากัด 
8,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6600051  /  23-01-66

24 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 17,334.00 17,334.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
17,334 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
17,334 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6600056  /  23-01-66

25 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 18,550.00 18,550.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จ ากัด 
18,550 บาท

บริษัท เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จ ากัด 
18,550 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6600052  /  23-01-66

26 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 2,009.00 2,009.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เนิร์สซ่ิง โฮม จ ากัด 
2,009 บาท

บริษัท เนิร์สซ่ิง โฮม จ ากัด 
2,009 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6600053  /  23-01-66

27 ค่าใช้จา่ยอืน่ 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เมกกะฟิล จ ากัด(ส านักงานใหญ่) 
5,350 บาท

บริษัท เมกกะฟิล จ ากัด(ส านักงานใหญ่) 
5,350 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม O46600007  /  23-01-66

28 ค่าจา้งเหมาบริการอืน่ 749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชัน่ เซอร์วสิ จ ากัด 
749 บาท

บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชัน่ เซอร์วสิ จ ากัด 
749 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26600116  /  03-01-66

29 ค่าจา้งเหมาบริการอืน่ 588.50 588.50 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชัน่ เซอร์วสิ จ ากัด 
589 บาท

บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชัน่ เซอร์วสิ จ ากัด 
589 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26600117  /  03-01-66

30 ค่าจา้งเหมาบริการอืน่ 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทีจแีอล เมดิคัล ซิสเต็มส์ จ ากัด 
35,000 บาท

บริษัท ทีจแีอล เมดิคัล ซิสเต็มส์ จ ากัด 
35,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26600118  /  03-01-66

31 ค่าจา้งเหมาบริการอาหาร 90,945.00 90,945.00 เฉพาะเจาะจง
นาง กัญญา เสริมชาติเจริญกาล 
90,945 บาท

นาง กัญญา เสริมชาติเจริญกาล 
90,945 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26600018  /  03-10-65

32 ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 106,165.00 106,165.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท รักษาความปลอดภัย อุทัยธานีคลีนนิง่ จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) 106,165 บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย อุทัยธานีคลีนนิง่ จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) 106,165 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26600019  /  03-10-65

33 ค่าจา้งเหมาบริการอืน่ 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง
นาย อดิศักด์ิ พูลสุข 
4,800 บาท

นาย อดิศักด์ิ พูลสุข 
4,800 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26600128  /  30-01-66

34 วสัดุส านักงาน 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ป้ายแอนด์คอม 
360 บาท

ร้าน ป้ายแอนด์คอม 
360 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6600028  /  30-01-66

35 ค่าสาธารณูปโภค 1,116.55 1,116.55 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด:dtac TriNet Co;Ltd. 
1,117 บาท

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด:dtac TriNet Co;Ltd. 
1,117 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6600030  /  01-12-65



เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรปุประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงพยาบาลโพทะเล

วันที่จาก  1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
ล าดับ

งานที่จัด
ซ้ือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

36 ค่าสาธารณูปโภค 533.93 533.93 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แชล คอมมิวนิเคชัน่ จ ากัด 
534 บาท

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แชล คอมมิวนิเคชัน่ จ ากัด 
534 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6600035  /  03-01-66

37 ค่าจา้งตรวจพิเศษ(เอ็กซเรย)์ 7,974.00 7,974.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากัด 
7,974 บาท

บริษัท โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากัด 
7,974 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6600047  /  03-01-66

38 ค่าจา้งตรวจพิเศษ(เอ็กซเรย)์ 29,601.00 29,601.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากัด 
29,601 บาท

บริษัท โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากัด 
29,601 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6600048  /  03-01-66

39 0620610123คก.สุขภาพดีด้วยNCD62,500.00 62,500.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. เอสเค เมดิคอลแคร์ แอนด์ ซัพพลาย 
62,500 บาท

หจก. เอสเค เมดิคอลแคร์ แอนด์ ซัพพลาย 
62,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม MP6600025  /  03-01-66

40 วสัดุไฟฟ้า 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง
 สุชินอิเล็กทรอนิกส์ 
1,600 บาท

 สุชินอิเล็กทรอนิกส์ 
1,600 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PB6600017  /  30-01-66

41 วสัดุก่อสร้าง 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง
 ค ารณ  เคร่ืองเย็น 
8,000 บาท

 ค ารณ  เคร่ืองเย็น 
8,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PE6600024  /  31-01-66

42 ครุภัณฑ์ส านักงาน(ต่ ากวา่เกณฑ์) 1,690.00 1,690.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สุชิน การไฟฟ้า 1998 จ ากัด 
1,690 บาท

บริษัท สุชิน การไฟฟ้า 1998 จ ากัด 
1,690 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PP6600018  /  31-01-66

43 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง
 ค ารณ  เคร่ืองเย็น 
5,500 บาท

 ค ารณ  เคร่ืองเย็น 
5,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม Z16600006  /  30-01-66

44 วสัดุก่อสร้าง 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง
 พิจติรเคหะภัณฑ์(2002) 
1,800 บาท

 พิจติรเคหะภัณฑ์(2002) 
1,800 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PE6600025  /  01-02-66

45 เวชภัณฑ์ยา 15,568.50 15,568.50 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
15,569 บาท

บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
15,569 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600252  /  23-01-66

46 เวชภัณฑ์ยา 32,790.00 32,790.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด 
32,790 บาท

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด 
32,790 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600253  /  23-01-66

47 เวชภัณฑ์ยา 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ที พี ดรัก แลบบอราบอร่ีส์ (1969) จ ากัด 
2,900 บาท

บริษัท ที พี ดรัก แลบบอราบอร่ีส์ (1969) จ ากัด 
2,900 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600254  /  23-01-66

48 เวชภัณฑ์ยา 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ยูเมด้า จ ากัด 
5,000 บาท

บริษัท ยูเมด้า จ ากัด 
5,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600255  /  23-01-66

49 เวชภัณฑ์ยา 16,750.00 16,750.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ที แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
16,750 บาท

บริษัท ที แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
16,750 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600256  /  23-01-66

50 เวชภัณฑ์ยา 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ที แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
1,100 บาท

บริษัท ที แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
1,100 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600257  /  23-01-66

51 เวชภัณฑ์ยา 21,870.00 21,870.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
21,870 บาท

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
21,870 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600258  /  23-01-66

52 เวชภัณฑ์ยา 19,581.00 19,581.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
19,581 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
19,581 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600259  /  23-01-66

53 เวชภัณฑ์ยา 11,256.40 11,256.40 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
11,256 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
11,256 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600260  /  23-01-66



เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรปุประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงพยาบาลโพทะเล

วันที่จาก  1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
ล าดับ

งานที่จัด
ซ้ือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

54 เวชภัณฑ์ยา 46,224.00 46,224.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
46,224 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
46,224 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600261  /  23-01-66

55 เวชภัณฑ์ยา 10,080.00 10,080.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด 
10,080 บาท

บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด 
10,080 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600262  /  23-01-66

56 เวชภัณฑ์ยา 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
48,000 บาท

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
48,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600263  /  23-01-66

57 เวชภัณฑ์ยา 19,290.00 19,290.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 
19,290 บาท

บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 
19,290 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600264  /  23-01-66

58 เวชภัณฑ์ยา 29,500.00 29,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
29,500 บาท

บริษัท ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
29,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600265  /  23-01-66

59 เวชภัณฑ์ยา 8,640.00 8,640.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
8,640 บาท

บริษัท ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
8,640 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600266  /  23-01-66

60 เวชภัณฑ์ยา 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
10,800 บาท

บริษัท ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
10,800 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600267  /  23-01-66

61 เวชภัณฑ์ยา 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
15,000 บาท

บริษัท ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
15,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600268  /  23-01-66

62 เวชภัณฑ์ยา 6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โมเดอร์นแมนู  จ ากัด 
6,800 บาท

บริษัท โมเดอร์นแมนู  จ ากัด 
6,800 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600269  /  23-01-66

63 เวชภัณฑ์ยา 9,661.03 9,661.03 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
9,661 บาท

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
9,661 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600270  /  23-01-66

64 เวชภัณฑ์ยา 65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ที แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
65,000 บาท

บริษัท ที แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
65,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600271  /  23-01-66

65 เวชภัณฑ์ยา 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ที แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
13,000 บาท

บริษัท ที แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
13,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600272  /  23-01-66

66 เวชภัณฑ์ยา 7,692.00 7,692.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
7,692 บาท

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
7,692 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600273  /  23-01-66

67 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 13,300.00 13,300.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก 
13,300 บาท

ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก 
13,300 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม CR6600001  /  01-02-66

68 ค่าจา้งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 87,850.00 87,850.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี   จ ากัด 
87,850 บาท

บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี   จ ากัด 
87,850 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ME6600013  /  10-01-66

69 วสัดุเภสัชกรรม 9,525.00 9,525.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เคทีซี ซัพพลาย 2017 
9,525 บาท

บริษัท เคทีซี ซัพพลาย 2017 
9,525 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P46600010  /  23-01-66

70 วสัดุก่อสร้าง 620.00 620.00 เฉพาะเจาะจง
 พิจติรเคหะภัณฑ์(2002) 
620 บาท

 พิจติรเคหะภัณฑ์(2002) 
620 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PE6600026  /  02-02-66

71 เวชภัณฑ์ยา 9,360.00 9,360.00 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม 
9,360 บาท

 องค์การเภสัชกรรม 
9,360 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600247  /  20-01-66



เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรปุประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงพยาบาลโพทะเล

วันที่จาก  1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
ล าดับ

งานที่จัด
ซ้ือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

72 เวชภัณฑ์ยา 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม 
25,000 บาท

 องค์การเภสัชกรรม 
25,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600247  /  20-01-66

73 เวชภัณฑ์ยา 1,425.00 1,425.00 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม 
1,425 บาท

 องค์การเภสัชกรรม 
1,425 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600250  /  23-01-66

74 เวชภัณฑ์ยา 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ห้างขายยาตราเจด็ดาว จ ากัด 
13,000 บาท

บริษัท ห้างขายยาตราเจด็ดาว จ ากัด 
13,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600274  /  23-01-66

75 เวชภัณฑ์ยา 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด 
19,000 บาท

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด 
19,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600275  /  23-01-66

76 เวชภัณฑ์ยา 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 
10,500 บาท

บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 
10,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600276  /  23-01-66

77 เวชภัณฑ์ยา 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด 
11,000 บาท

บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด 
11,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600277  /  23-01-66

78 เวชภัณฑ์ยา 1,080.00 1,080.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด 
1,080 บาท

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด 
1,080 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600278  /  23-01-66

79 เวชภัณฑ์ยา 6,550.00 6,550.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด 
6,550 บาท

บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด 
6,550 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600279  /  23-01-66

80 เวชภัณฑ์ยา 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 
4,200 บาท

บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 
4,200 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600280  /  23-01-66

81 เวชภัณฑ์ยา 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด 
10,000 บาท

บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด 
10,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600281  /  23-01-66

82 เวชภัณฑ์ยา 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง
บจก. เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอร่ี(อ านวยเภสัช) 
2,200 บาท

บจก. เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอร่ี(อ านวยเภสัช) 
2,200 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600282  /  23-01-66

83 เวชภัณฑ์ยา 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด 
14,000 บาท

บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด 
14,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600283  /  23-01-66

84 เวชภัณฑ์ยา 6,634.00 6,634.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด 
6,634 บาท

บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด 
6,634 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PT6600006  /  03-01-66

85 ค่าจา้งท าฟันปลอม 11,735.00 11,735.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด(สาขาพิษณุโลก) 
11,735 บาท

บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด(สาขาพิษณุโลก) 
11,735 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ME6600015  /  31-01-66

86 ค่าจา้งท าฟันปลอม 31,886.00 31,886.00 เฉพาะเจาะจง
 รุ่งนภา เดนตอลแลป 
31,886 บาท

 รุ่งนภา เดนตอลแลป 
31,886 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ME6600016  /  31-01-66

87 ค่าจา้งท าฟันปลอม 21,250.20 21,250.20 เฉพาะเจาะจง
 รุ่งนภา เดนตอลแลป 
21,250 บาท

 รุ่งนภา เดนตอลแลป 
21,250 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ME6600016  /  31-01-66

88 ค่าจา้งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 29,450.00 29,450.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สุรนารี เมดิคอล แล็บ จ ากัด 
29,450 บาท

บริษัท สุรนารี เมดิคอล แล็บ จ ากัด 
29,450 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ME6600006  /  07-11-65

89 ครุภัณฑ์ส านักงาน(ต่ ากวา่เกณฑ์) 1,180.00 1,180.00 เฉพาะเจาะจง
 สุชินอิเล็กทรอนิกส์ 
1,180 บาท

 สุชินอิเล็กทรอนิกส์ 
1,180 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PP6600019  /  06-02-66



เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรปุประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงพยาบาลโพทะเล

วันที่จาก  1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
ล าดับ

งานที่จัด
ซ้ือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

90 ค่าจา้งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 21,740.00 21,740.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สุรนารี เมดิคอล แล็บ จ ากัด 
21,740 บาท

บริษัท สุรนารี เมดิคอล แล็บ จ ากัด 
21,740 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ME6600010  /  14-12-65

91 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เอส อาร์ ก็อบปี้เซ็นเตอร์ 
2,500 บาท

ร้าน เอส อาร์ ก็อบปี้เซ็นเตอร์ 
2,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26600120  /  03-01-66

92 วสัดุงานบ้านงานครัว 12,412.00 12,412.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. นุชนรินทร์ คลีน แอนด์ ซัพพลาย(ส านักงานใหญ่) 
12,412 บาท

หจก. นุชนรินทร์ คลีน แอนด์ ซัพพลาย(ส านักงานใหญ่) 
12,412 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P36600022  /  02-02-66

93 วสัดุงานบ้านงานครัว 5,844.00 5,844.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ชวนิเมก้า 
5,844 บาท

หจก. ชวนิเมก้า 
5,844 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P36600021  /  02-02-66

94 วสัดุไฟฟ้า 2,015.00 2,015.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แสงพิทักษ์การไฟฟ้า จ ากัด 
2,015 บาท

บริษัท แสงพิทักษ์การไฟฟ้า จ ากัด 
2,015 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PB6600018  /  30-01-66

95 วสัดุก่อสร้าง 420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง
 พิจติรเคหะภัณฑ์(2002) 
420 บาท

 พิจติรเคหะภัณฑ์(2002) 
420 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PE6600027  /  06-02-66

96 วสัดุส านักงาน 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ทัศนีย์การพิมพ์ 
1,300 บาท

ร้าน ทัศนีย์การพิมพ์ 
1,300 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6600029  /  02-02-66

97 วสัดุส านักงาน 3,780.00 3,780.00 เฉพาะเจาะจง
หจก บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
3,780 บาท

หจก บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
3,780 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6600030  /  02-02-66

98 วสัดุส านักงาน 7,789.00 7,789.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ชวนิเมก้า 
7,789 บาท

หจก. ชวนิเมก้า 
7,789 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6600031  /  02-02-66

99 ค่าสาธารณูปโภค 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด(มหาชน) 
3,000 บาท

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด(มหาชน) 
3,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6600037  /  03-01-66

100 ค่าสาธารณูปโภค 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 
5,350 บาท

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 
5,350 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6600038  /  03-01-66

101 ค.คอมพิวเตอร์(ต่ ากวา่เกณฑ์) 62,000.00 62,000.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เซ็น เซ็นเตอร์ 
62,000 บาท

ร้าน เซ็น เซ็นเตอร์ 
62,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม Q46600012  /  01-02-66

102 ครุภัณฑ์การแพทย์ 50,800.00 50,800.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ 
50,800 บาท

หจก. เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ 
50,800 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม Z76600008  /  31-01-66

103 วสัดุไฟฟ้า 480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง
 มนัส วดีีโอ 
480 บาท

 มนัส วดีีโอ 
480 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PB6600019  /  07-02-66

104 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง
น.ส. มาเลียม  ทองเกิด 
8,000 บาท

น.ส. มาเลียม  ทองเกิด 
8,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6600059  /  03-02-66

105 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 68,480.00 68,480.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
68,480 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
68,480 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6600058  /  03-02-66

106 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 7,400.00 7,400.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด 
7,400 บาท

บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด 
7,400 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6600060  /  03-02-66

107 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท อุดมภัณฑ์  ซัพพลาย จ ากัด 
28,000 บาท

บริษัท อุดมภัณฑ์  ซัพพลาย จ ากัด 
28,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6600061  /  03-02-66



เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรปุประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงพยาบาลโพทะเล

วันที่จาก  1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
ล าดับ

งานที่จัด
ซ้ือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

108 วสัดุการแพทย์ 11,600.00 11,600.00 เฉพาะเจาะจง
 ร้าน 63 เบลล่ิง 
11,600 บาท

 ร้าน 63 เบลล่ิง 
11,600 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PL6600031  /  03-02-66

109 วสัดุการแพทย์ 22,850.00 22,850.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. วอีาร์  ซัพพอร์ต 
22,850 บาท

หจก. วอีาร์  ซัพพอร์ต 
22,850 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PL6600032  /  03-02-66

110 วสัดุการแพทย์ 5,980.00 5,980.00 เฉพาะเจาะจง
 นิตยาเหล็กเพชร 
5,980 บาท

 นิตยาเหล็กเพชร 
5,980 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PL6600033  /  03-02-66

111 วสัดุการแพทย์ 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ชัยศิริเวชภัณฑ์ จ ากัด 
3,900 บาท

บริษัท ชัยศิริเวชภัณฑ์ จ ากัด 
3,900 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PL6600034  /  03-02-66

112 วสัดุการแพทย์ 41,468.98 41,468.98 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แมสเซอร์ สเปเชียลต้ีก๊าซ จ ากัด 
41,469 บาท

บริษัท แมสเซอร์ สเปเชียลต้ีก๊าซ จ ากัด 
41,469 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PL6600035  /  03-02-66

113 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 
3,750 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 
3,750 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6600043  /  03-02-66

114 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 30,100.00 30,100.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. แล็บไลน์ (2000) 
30,100 บาท

หจก. แล็บไลน์ (2000) 
30,100 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6600044  /  03-02-66

115 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 50,305.00 50,305.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ดรัก เทสท์ต้ิง(ส านักงานใหญ่) 
50,305 บาท

หจก. ดรัก เทสท์ต้ิง(ส านักงานใหญ่) 
50,305 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6600045  /  03-02-66

116 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
64,200 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
64,200 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6600046  /  03-02-66

117 ครุภัณฑ์ส านักงาน(ต่ ากวา่เกณฑ์) 7,160.00 7,160.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ธรียาการค้า 
7,160 บาท

ร้าน ธรียาการค้า 
7,160 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PP6600020  /  07-02-66

118 ค่าจา้งตรวจพิเศษ(เอ็กซเรย)์ 261,110.00 261,110.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟลอริช เมดิคอล จ ากัด 
261,110 บาท

บริษัท ฟลอริช เมดิคอล จ ากัด 
261,110 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6600049  /  03-01-66

119 พจ0033.304/84 23.1.66 AE 220.00 220.00 เฉพาะเจาะจง
 โรงพยาบาลสามง่าม 
220 บาท

 โรงพยาบาลสามง่าม 
220 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6600050  /  03-01-66

120 พจ0033.301/194 3.2.66 AE 3,274.00 3,274.00 เฉพาะเจาะจง
 โรงพยาบาลวงัทรายพูน 
3,274 บาท

 โรงพยาบาลวงัทรายพูน 
3,274 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6600051  /  03-01-66

121 พจ0033.210/73 7.2.66 ม.ค66 4,354.00 4,354.00 เฉพาะเจาะจง
 โรงพยาบาลบึงนาราง 
4,354 บาท

 โรงพยาบาลบึงนาราง 
4,354 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6600052  /  03-01-66

122 พจ0033.205/222 8.2.66  ม.ค.66212,513.75 212,513.75 เฉพาะเจาะจง
 โรงพยาบาลบางมูลนาก 
212,514 บาท

 โรงพยาบาลบางมูลนาก 
212,514 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6600053  /  03-01-66

123 ค่าซ่อมแซมส่ิงปลูกสร้าง 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ววีเีอส เทคโนโลยี 
27,000 บาท

หจก. ววีเีอส เทคโนโลยี 
27,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PZ6600008  /  06-02-66

124 ซ่อมแซมอาคารและส่ิงก่อสร้าง309,000.00 309,000.00 เฉพาะเจาะจง
นาย สมศรี  โตทุ้ย 
309,000 บาท

นาย สมศรี  โตทุ้ย 
309,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PZ6600003  /  15-12-65

125 ครุภัณฑ์การแพทย์ 11,700.00 11,700.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. บ.ีบ.ีแพทย์ภัณฑ์ จ ากัด 
11,700 บาท

หจก. บ.ีบ.ีแพทย์ภัณฑ์ จ ากัด 
11,700 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม Z76600009  /  31-01-66
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126 ครุภัณฑ์การแพทย์ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีดีเอส อินโนเทค จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
45,000 บาท

บริษัท ดีดีเอส อินโนเทค จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
45,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม Z76600005  /  20-01-66

127 วสัดุคอมพิวเตอร์ 41,400.00 41,400.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เซ็น เซ็นเตอร์ 
41,400 บาท

ร้าน เซ็น เซ็นเตอร์ 
41,400 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P76600009  /  09-02-66

128 วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 52,294.47 52,294.47 เฉพาะเจาะจง
หจก. เต็งเจริญทรัพย์ไพศาล 
52,294 บาท

หจก. เต็งเจริญทรัพย์ไพศาล 
52,294 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PH6600005  /  03-01-66

129 เวชภัณฑ์ยา 11,128.00 11,128.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
11,128 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
11,128 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600284  /  31-01-66

130 เวชภัณฑ์ยา 2,503.80 2,503.80 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
2,504 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
2,504 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600285  /  31-01-66

131 เวชภัณฑ์ยา 8,774.00 8,774.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
8,774 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
8,774 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600286  /  31-01-66

132 เวชภัณฑ์ยา 19,003.20 19,003.20 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
19,003 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
19,003 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600287  /  31-01-66

133 เวชภัณฑ์ยา 6,848.00 6,848.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด 
6,848 บาท

บริษัท ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด 
6,848 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600288  /  31-01-66

134 เวชภัณฑ์ยา 17,995.00 17,995.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด 
17,995 บาท

บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด 
17,995 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600289  /  31-01-66

135 เวชภัณฑ์ยา 5,640.00 5,640.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. เกอร์เทค อินเตอร์เนชัน่แนล 
5,640 บาท

หจก. เกอร์เทค อินเตอร์เนชัน่แนล 
5,640 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600290  /  31-01-66

136 เวชภัณฑ์ยา 3,103.00 3,103.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์  จ ากัด /3103 บาท บริษัท อาร์เอ็กซ์  จ ากัด /3103 บาท มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600291  /  31-01-66

137 เวชภัณฑ์ยา 77,250.00 77,250.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด 
77,250 บาท

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด 
77,250 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600292  /  31-01-66

138 เวชภัณฑ์ยา 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
12,840 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
12,840 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600293  /  31-01-66

139 เวชภัณฑ์ยา 14,100.00 14,100.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากัด 
14,100 บาท

บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากัด 
14,100 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600294  /  31-01-66

140 ค.คอมพิวเตอร์(ต่ ากวา่เกณฑ์) 45,600.00 45,600.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เซ็น เซ็นเตอร์ 
45,600 บาท

ร้าน เซ็น เซ็นเตอร์ 
45,600 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม Q46600013  /  06-02-66

141 เวชภัณฑ์ยา 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด 
1,600 บาท

บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด 
1,600 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600295  /  01-02-66

142 เวชภัณฑ์ยา 58,500.00 58,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 
58,500 บาท

บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 
58,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600297  /  01-02-66

143 เวชภัณฑ์ยา 6,834.00 6,834.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
6,834 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
6,834 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600298  /  01-02-66
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144 เวชภัณฑ์ยา 19,401.24 19,401.24 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
19,401 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
19,401 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600299  /  01-02-66

145 เวชภัณฑ์ยา 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
9,630 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
9,630 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600300  /  01-02-66

146 เวชภัณฑ์ยา 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด 
8,000 บาท

บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด 
8,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600301  /  01-02-66

147 เวชภัณฑ์ยา 6,480.00 6,480.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด 
6,480 บาท

บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด 
6,480 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600302  /  01-02-66

148 เวชภัณฑ์ยา 48,200.00 48,200.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด 
48,200 บาท

บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด 
48,200 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600303  /  01-02-66

149 เวชภัณฑ์ยา 24,160.00 24,160.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ภิญโญฟาร์มาซี 
24,160 บาท

หจก. ภิญโญฟาร์มาซี 
24,160 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600304  /  01-02-66

150 เวชภัณฑ์ยา 26,600.00 26,600.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด  
26,600 บาท

บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด  
26,600 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600305  /  01-02-66

151 เวชภัณฑ์ยา 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
6,400 บาท

บริษัท ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
6,400 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600306  /  01-02-66

152 เวชภัณฑ์ยา 870.00 870.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ที แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
870 บาท

บริษัท ที แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
870 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600307  /  01-02-66

153 เวชภัณฑ์ยา 5,832.00 5,832.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
5,832 บาท

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
5,832 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600308  /  01-02-66

154 เวชภัณฑ์ยา 13,350.00 13,350.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ที แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
13,350 บาท

บริษัท ที แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
13,350 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600309  /  01-02-66

155 เวชภัณฑ์ยา 35,520.00 35,520.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด 
35,520 บาท

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด 
35,520 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600310  /  01-02-66

156 เวชภัณฑ์ยา 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอเชีย่น ยูเนีย่น แล็บบอราตอร่ี 
1,750 บาท

บริษัท เอเชีย่น ยูเนีย่น แล็บบอราตอร่ี 
1,750 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600311  /  01-02-66

157 เวชภัณฑ์ยา 15,568.50 15,568.50 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
15,569 บาท

บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
15,569 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600312  /  01-02-66

158 เวชภัณฑ์ยา 5,842.20 5,842.20 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
5,842 บาท

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
5,842 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600313  /  01-02-66

159 เวชภัณฑ์ยา 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ที แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
6,000 บาท

บริษัท ที แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
6,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600314  /  01-02-66

160 เวชภัณฑ์ยา 12,450.00 12,450.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 
12,450 บาท

บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 
12,450 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600315  /  01-02-66

161 เวชภัณฑ์ยา 8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จ ากัด 
8,800 บาท

บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จ ากัด 
8,800 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600316  /  01-02-66
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162 เวชภัณฑ์ยา 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
6,420 บาท

บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
6,420 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600296  /  01-02-66

163 วสัดุการแพทย์ 9,591.00 9,591.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด 
9,591 บาท

บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด 
9,591 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PL6600036  /  07-02-66

164 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 48,773.75 48,773.75 เฉพาะเจาะจง
หจก. ดรัก เทสท์ต้ิง(ส านักงานใหญ่) 
48,774 บาท

หจก. ดรัก เทสท์ต้ิง(ส านักงานใหญ่) 
48,774 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6600047  /  06-02-66

165 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 5,740.00 5,740.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 
5,740 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 
5,740 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6600048  /  06-02-66

166 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 44,930.00 44,930.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. แล็บไลน์ (2000) 
44,930 บาท

หจก. แล็บไลน์ (2000) 
44,930 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6600049  /  06-02-66

167 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 520.00 520.00 เฉพาะเจาะจง
 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย 
520 บาท

 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย 
520 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6600050  /  09-02-66

168 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 21,980.00 21,980.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เซ็น เซ็นเตอร์ 
21,980 บาท

ร้าน เซ็น เซ็นเตอร์ 
21,980 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม Q46600014  /  08-02-66

169 วสัดุบริโภค 2,967.00 2,967.00 เฉพาะเจาะจง
นาง ดารารัตน์ มติมาลังการ 
2,967 บาท

นาง ดารารัตน์ มติมาลังการ 
2,967 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม OT6600005  /  03-01-66

170 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ 8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เมกกะฟิล จ ากัด(ส านักงานใหญ่) 
8,025 บาท

บริษัท เมกกะฟิล จ ากัด(ส านักงานใหญ่) 
8,025 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม Z86600006  /  06-02-66

171 วสัดุไฟฟ้า 470.00 470.00 เฉพาะเจาะจง
 สุชินอิเล็กทรอนิกส์ 
470 บาท

 สุชินอิเล็กทรอนิกส์ 
470 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PB6600020  /  13-02-66

172 ปรับปรุงอาคารและส่ิงก่อสร้าง120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง
นาย สมศรี  โตทุ้ย 
120,000 บาท

นาย สมศรี  โตทุ้ย 
120,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PZ6600005  /  16-01-66

173 0610101298คก.พัฒนาระบบฯ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง
นาง อัจฉรา อาจสวา่ง 
1,500 บาท

นาง อัจฉรา อาจสวา่ง 
1,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม MP6600026  /  03-01-66

174 0610101298คก.พัฒนาระบบฯ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง
นาย สมศักด์ิ  ค าหนุน 
1,500 บาท

นาย สมศักด์ิ  ค าหนุน 
1,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม MP6600027  /  03-01-66

175 0610101298คก.พัฒนาระบบฯ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว สมหญิง  กรรณิกา 
1,500 บาท

นางสาว สมหญิง  กรรณิกา 
1,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม MP6600028  /  03-01-66

176 0610101298คก.พัฒนาระบบฯ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง
นาง นิตยา แก้วเชือ่ม 
1,500 บาท

นาง นิตยา แก้วเชือ่ม 
1,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม MP6600029  /  03-01-66

177 0620610124คก.พัฒนาระบบการดูแลฯ480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง
หจก บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
480 บาท

หจก บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
480 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม MP6600035  /  13-02-66

178 0610101106คก.ภาคีร่วมใจฯ 1,210.00 1,210.00 เฉพาะเจาะจง
หจก บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
1,210 บาท

หจก บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
1,210 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม MP6600036  /  13-02-66

179 วสัดุทันตกรรม 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 6,000 บาท

บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 6,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P86600034  /  10-02-66
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180 วสัดุทันตกรรม 11,500.00 11,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด 
11,500 บาท

บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด 
11,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P86600035  /  10-02-66

181 วสัดุทันตกรรม 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ว ีอาร์ พี เด้นท์ จ ากัด 
13,000 บาท

บริษัท ว ีอาร์ พี เด้นท์ จ ากัด 
13,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P86600036  /  10-02-66

182 วสัดุการแพทย์ 22,058.05 22,058.05 เฉพาะเจาะจง
บริษัท อาร์เอ็กซ์  จ ากัด 
22,058 บาท

บริษัท อาร์เอ็กซ์  จ ากัด 
22,058 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PL6600037  /  15-02-66

183 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 53,400.00 53,400.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ดรัก เทสท์ต้ิง(ส านักงานใหญ่) 
53,400 บาท

หจก. ดรัก เทสท์ต้ิง(ส านักงานใหญ่) 
53,400 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6600051  /  13-02-66

184 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 
4,500 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 
4,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6600052  /  13-02-66

185 วสัดุทันตกรรม 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ 
1,100 บาท

หจก. เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ 
1,100 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P86600037  /  13-02-66

186 วสัดุทันตกรรม 13,375.00 13,375.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด 
13,375 บาท

บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด 
13,375 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P86600038  /  13-02-66

187 วสัดุไฟฟ้า 1,590.00 1,590.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ศรีทองการไฟฟ้า 
1,590 บาท

หจก. ศรีทองการไฟฟ้า 
1,590 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PB6600021  /  20-02-66

188 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง
 ค ารณ  เคร่ืองเย็น 
500 บาท

 ค ารณ  เคร่ืองเย็น 
500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม Z16600007  /  20-02-66

189 วสัดุงานบ้านงานครัว 3,547.00 3,547.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ชวนิเมก้า 
3,547 บาท

หจก. ชวนิเมก้า 
3,547 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P36600023  /  16-02-66

190 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,460.00 2,460.00 เฉพาะเจาะจง
 ร้านไอซ์ 
2,460 บาท

 ร้านไอซ์ 
2,460 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P56600010  /  21-02-66

191 วสัดุไฟฟ้า 720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ศรีทองการไฟฟ้า 
720 บาท

หจก. ศรีทองการไฟฟ้า 
720 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PB6600022  /  21-02-66

192 วสัดุส านักงาน 3,237.00 3,237.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ชวนิเมก้า 
3,237 บาท

หจก. ชวนิเมก้า 
3,237 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6600032  /  16-02-66

193 0610101106คก.ภาคีร่วมใจฯ 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง
 ร้านไอซ์ 
450 บาท

 ร้านไอซ์ 
450 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม MP6600037  /  20-02-66

194 วสัดุทันตกรรม 20,865.02 20,865.02 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
20,865 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
20,865 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P86600039  /  15-02-66

195 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง
 ค ารณ  เคร่ืองเย็น 
18,000 บาท

 ค ารณ  เคร่ืองเย็น 
18,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม Z86600007  /  15-02-66

196 วสัดุไฟฟ้า 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ศรีทองการไฟฟ้า 
900 บาท

หจก. ศรีทองการไฟฟ้า 
900 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PB6600023  /  22-02-66

197 วสัดุก่อสร้าง 1,170.00 1,170.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก 
1,170 บาท

ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก 
1,170 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PE6600028  /  20-02-66



เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรปุประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงพยาบาลโพทะเล

วันที่จาก  1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
ล าดับ

งานที่จัด
ซ้ือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

198 วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ศรีทองการไฟฟ้า 
480 บาท

หจก. ศรีทองการไฟฟ้า 
480 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PH6600007  /  20-02-66

199 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 117,447.50 117,447.50 เฉพาะเจาะจง
หจก. ดรัก เทสท์ต้ิง(ส านักงานใหญ่) 
117,448 บาท

หจก. ดรัก เทสท์ต้ิง(ส านักงานใหญ่) 
117,448 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6600053  /  16-02-66

200 ครุภัณฑ์ส านักงาน 43,000.00 43,000.00 เฉพาะเจาะจง
 บางมูลนากการค้าเฟอร์นิเจอร์ 
43,000 บาท

 บางมูลนากการค้าเฟอร์นิเจอร์ 
43,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PP6600021  /  13-02-66

201 ค่าสาธารณูปโภค 747.27 747.27 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด:dtac TriNet Co;Ltd. 
747 บาท

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

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6600039  /  03-01-66

202 ค่าสาธารณูปโภค 107.75 107.75 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 
108 บาท

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 
108 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6600040  /  03-01-66

203 ค่าสาธารณูปโภค 101.65 101.65 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 
102 บาท

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 
102 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6600041  /  03-01-66

204 ค่าสาธารณูปโภค 107.00 107.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 
107 บาท

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 
107 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6600042  /  03-01-66

205 ค่าสาธารณูปโภค 318.16 318.16 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 
318 บาท

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 
318 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6600043  /  03-01-66

206 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 5,850.00 5,850.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก 
5,850 บาท

ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก 
5,850 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม Q26600001  /  20-02-66

207 ครุภัณฑ์โฆษณาฯต่ ากวา่เกณฑ์ 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ศรีทองการไฟฟ้า 
2,700 บาท

หจก. ศรีทองการไฟฟ้า 
2,700 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม Q96600004  /  20-02-66

208 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง
 ค ารณ  เคร่ืองเย็น 
500 บาท

 ค ารณ  เคร่ืองเย็น 
500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม Z16600008  /  22-02-66

209 ซ่อมแซมระบบปรับอากาศและระบายอา294,000.00 294,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสเอสเค โซลูชัน่2021 จ ากัด 
294,000 บาท

บริษัท เอสเอสเค โซลูชัน่2021 จ ากัด 
294,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PZ6600009  /  07-02-66

210 วสัดุเภสัชกรรม 11,595.00 11,595.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ชวนิเมก้า 
11,595 บาท

หจก. ชวนิเมก้า 
11,595 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P46600011  /  14-02-66

211 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 93,357.50 93,357.50 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
93,358 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
93,358 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6600062  /  03-02-66

212 เวชภัณฑ์ยา 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม 
7,500 บาท

 องค์การเภสัชกรรม 
7,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600249  /  20-01-66

213 เวชภัณฑ์ยา 57,030.00 57,030.00 เฉพาะเจาะจง
 ส านักงาน คณะกรรมการอาหารและยา 
57,030 บาท

 ส านักงาน คณะกรรมการอาหารและยา 
57,030 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6600251  /  23-01-66

214 ครุภัณฑ์ส านักงาน(ต่ ากวา่เกณฑ์) 9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง
 บางมูลนากการค้าเฟอร์นิเจอร์ 
9,800 บาท

 บางมูลนากการค้าเฟอร์นิเจอร์ 
9,800 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PP6600022  /  15-02-66

215 ครุภัณฑ์ส านักงาน 96,000.03 96,000.03 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอลพีไอ แร็คเร็นจ ์(ประเทศไทย)จ ากัด ส านักงาน
ใหญ่ 96,000 บาท

บริษัท แอลพีไอ แร็คเร็นจ ์(ประเทศไทย)จ ากัด ส านักงาน
ใหญ่ 96,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PP6600023  /  20-02-66



เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรปุประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงพยาบาลโพทะเล

วันที่จาก  1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
ล าดับ

งานที่จัด
ซ้ือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

216 ค่าใช้จา่ยอืน่ 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง
 ศุนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 
28,000 บาท

 ศุนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 
28,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม O46600008  /  01-02-66

217 วสัดุทันตกรรม 1,797.60 1,797.60 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
1,798 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
1,798 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P86600040  /  20-02-66

218 วสัดุก่อสร้าง 1,191.00 1,191.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. จริาวฒิุค้าวสัดุ(ส านักงานใหญ่) 
1,191 บาท

หจก. จริาวฒิุค้าวสัดุ(ส านักงานใหญ่) 
1,191 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PE6600029  /  24-02-66

219 ครุภัณฑ์ส านักงาน 31,500.00 31,500.00 เฉพาะเจาะจง
 บางมูลนากการค้าเฟอร์นิเจอร์ 
31,500 บาท

 บางมูลนากการค้าเฟอร์นิเจอร์ 
31,500 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PP6600024  /  20-02-66

220 ค่าจา้งตรวจพิเศษ(เอ็กซเรย)์ 167,976.00 167,976.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากัด 
167,976 บาท

บริษัท โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากัด 
167,976 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6600054  /  03-01-66

221 0610305116คก.คัดกรองวณัโรคฯ81,705.00 81,705.00 เฉพาะเจาะจง
 วรรณาคลินิกเทคนิคการแพทย(์ส านักงานใหญ่) 
81,705 บาท

 วรรณาคลินิกเทคนิคการแพทย(์ส านักงานใหญ่) 
81,705 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม MP6600031  /  01-02-66

222 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 61,000.00 61,000.00 เฉพาะเจาะจง
 ร้านอินน์ 
61,000 บาท

 ร้านอินน์ 
61,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน/ราคาเหมาะสม Q96600005  /  20-02-66

จ านวนเงินรวมทั้งส้ิน  ผู้รายงาน ......................................................  วนัที่รายงาน ......................................................  (......................................................)  4,986,135.91  บาท


