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แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2564  ( แบบสขร.1)
โรงพยาบาลโพทะเล

วันทีจ่าก  1 สิงหาคม 2564 ถึง  31 สิงหาคม 2564

1 ตามจ่าย 650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง
 มหาวทิยาลัยนเรศวร 
ราคาที่เสนอ 650.00 บาท

 มหาวทิยาลัยนเรศวร 
ราคาที่เสนอ 650.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6400127  /  01-07-64

2 วสัดุเคร่ืองแต่งกาย 97,515.00 97,515.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไชยรุ่งเรืองการแพทย์  จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 97,515.00 บาท

บริษทั ไชยรุ่งเรืองการแพทย์  จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 97,515.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม DS6400004  /  28-06-64

3 ค่าจ้างท าฟนัปลอม 27,370.60 27,370.60 เฉพาะเจาะจง
 รุ่งนภา เดนตอลแลป
ราคาที่เสนอ 27,371.00 บาท

 รุ่งนภา เดนตอลแลป
ราคาที่เสนอ 27,371.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ME6400055  /  27-07-64

4 ค่าจ้างท าฟนัปลอม 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอ็กซา ซีแลม จ ากัด(สาขาพษิณุโลก) 
ราคาที่เสนอ 2,900.00 บาท

บริษทั เอ็กซา ซีแลม จ ากัด(สาขาพษิณุโลก) 
ราคาที่เสนอ 2,900.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ME6400056  /  27-08-64

5 ค่าใช้จ่ายอื่น 1,846.75 1,846.75 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เอส อาร์ ก็อบปีเ้ซ็นเตอร์
ราคาที่เสนอ 1,847.00 บาท

ร้าน เอส อาร์ ก็อบปีเ้ซ็นเตอร์
ราคาที่เสนอ 1,847.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม O46400012  /  01-07-64

6 ค่าจ้างเหมาบคุลากร(บริการ) 10,107.00 10,107.00 เฉพาะเจาะจง
นาย จิรวฒัน์ วมิลจริยาบลูย์
ราคาที่เสนอ 10,107.00 บาท

นาย จิรวฒัน์ วมิลจริยาบลูย์
ราคาที่เสนอ 10,107.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26400125  /  01-07-64

7 ค่าจ้างเหมาบคุลากร(สนับสนุน) 9,032.00 9,032.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว ยุพา     บวัอิ่มพนัธุ์ 
ราคาที่เสนอ 9,032.00 บาท

นางสาว ยุพา     บวัอิ่มพนัธุ์ 
ราคาที่เสนอ 9,032.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26400126  /  01-07-64

8 ค่าจ้างเหมาบคุลากร(บริการ) 8,146.00 8,146.00 เฉพาะเจาะจง
นาย ภาสกร ชูจิตร 
ราคาที่เสนอ 8,146.00 บาท

นาย ภาสกร ชูจิตร 
ราคาที่เสนอ 8,146.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26400122  /  01-07-64

9 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น 588.50 588.50 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วสิ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 589.00 บาท

บริษทั เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วสิ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 589.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26400129  /  01-07-64

10 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น 749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วสิ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 749.00 บาท

บริษทั เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วสิ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 749.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26400128  /  01-07-64

11 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น 39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 39,000.00 บาท

บริษทั ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 39,000.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26400127  /  01-07-64

12 ค่าจ้างเหมาบริการอาหาร 189,250.00 189,250.00 เฉพาะเจาะจง
นาย ณัฐวฒัน์  จันทร์เชื้อ 
ราคาที่เสนอ 189,250.00 บาท

นาย ณัฐวฒัน์  จันทร์เชื้อ 
ราคาที่เสนอ 189,250.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26400014  /  01-10-63

13 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 96,336.00 96,336.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน พจิิตร เซ็นเตอร์ คลีนนิ่ง 
ราคาที่เสนอ 96,336.00 บาท

ร้าน พจิิตร เซ็นเตอร์ คลีนนิ่ง 
ราคาที่เสนอ 96,336.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26400013  /  01-10-63

14 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เอส อาร์ ก็อบปีเ้ซ็นเตอร์ 
ราคาที่เสนอ 2,500.00 บาท

ร้าน เอส อาร์ ก็อบปีเ้ซ็นเตอร์ 
ราคาที่เสนอ 2,500.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26400130  /  01-07-64

15 วสัดุงานบา้นงานครัว 16,300.00 16,300.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน มิตต์แท้ 
ราคาที่เสนอ 16,300.0 บาท

ร้าน มิตต์แท้ 
ราคาที่เสนอ 16,300.0 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P36400075  /  22-07-64

16 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,280.00 1,280.00 เฉพาะเจาะจง
 ร้านไอซ์ 
ราคาที่เสนอ 1,280.00 บาท

 ร้านไอซ์ 
ราคาที่เสนอ 1,280.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P56400019  /  27-07-64

17 เวชภณัฑ์ยา 6,676.80 6,676.80 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่เสนอ 6,677.00 บาท

 องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่เสนอ 6,677.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400649  /  14-07-64

18 เวชภณัฑ์ยา 2,663.00 2,663.00 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่เสนอ 2,663.00 บาท

 องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่เสนอ 2,663.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400649  /  14-07-64

19 เวชภณัฑ์ยา 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่เสนอ 16,000.00 บาท

 องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่เสนอ 16,000.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400649  /  14-07-64

ล าดับ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ
วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท)งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง



แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2564  ( แบบสขร.1)
โรงพยาบาลโพทะเล

วันทีจ่าก  1 สิงหาคม 2564 ถึง  31 สิงหาคม 2564

ล าดับ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ
วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท)งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

20 เวชภณัฑ์ยา 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท

 องค์การเภสัชกรรม 
ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400650  /  14-07-64

21 เวชภณัฑ์ยา 3,360.00 3,360.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 3,360.00 บาท

บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 3,360.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400673  /  21-07-64

22 เวชภณัฑ์ยา 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั วี.แอนด์.ว.ี กรุงเทพฯ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท

บริษทั วี.แอนด์.ว.ี กรุงเทพฯ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400674  /  21-07-64

23 เวชภณัฑ์ยา 3,050.00 3,050.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั วี.แอนด์.ว.ี กรุงเทพฯ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 3,050.00 บาท

บริษทั วี.แอนด์.ว.ี กรุงเทพฯ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 3,050.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400675  /  21-07-64

24 เวชภณัฑ์ยา 1,395.00 1,395.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เจ เอส วชิั่น จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 1,395.00 บาท

บริษทั เจ เอส วชิั่น จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 1,395.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400676  /  21-07-64

25 เวชภณัฑ์ยา 11,710.00 11,710.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั พรอส ฟาร์มา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 11,710.00 บาท

บริษทั พรอส ฟาร์มา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 11,710.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400677  /  21-07-64

26 เวชภณัฑ์ยา 16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง
บจก. เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอร่ี(อ านวยเภสัช) 
ราคาที่เสนอ 16,800.00 บาท

บจก. เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอร่ี(อ านวยเภสัช) 
ราคาที่เสนอ 16,800.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400678  /  21-07-64

27 เวชภณัฑ์ยา 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 1,400.00 บาท

บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 1,400.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400679  /  21-07-64

28 เวชภณัฑ์ยา 65,250.00 65,250.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 65,250.00 บาท

บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 65,250.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400680  /  21-07-64

29 เวชภณัฑ์ยา 19,550.00 19,550.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 19,550.00 บาท

บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 19,550.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400681  /  21-07-64

30 เวชภณัฑ์ยา 3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 3,424.00 บาท

บริษทั ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 3,424.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400682  /  21-07-64

31 เวชภณัฑ์ยา 14,300.00 14,300.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 14,300.00 บาท

บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 14,300.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400683  /  21-07-64

32 เวชภณัฑ์ยา 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที เอ็น พ ีเฮลท์แคร์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 28,000.00 บาท

บริษทั ที เอ็น พ ีเฮลท์แคร์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 28,000.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400684  /  21-07-64

33 เวชภณัฑ์ยา 7,633.38 7,633.38 เฉพาะเจาะจง
บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 7,633.00 บาท

บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 7,633.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400685  /  21-07-64

34 เวชภณัฑ์ยา 4,175.00 4,175.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 4175.00 บาท

บริษทั คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 4175.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400686  /  21-07-64

35 เวชภณัฑ์ยา 7,147.20 7,147.20 เฉพาะเจาะจง
บริษทั แสงไทยเมดิคอล จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 7,147.00 บาท

บริษทั แสงไทยเมดิคอล จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 7,147.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400687  /  21-07-64

36 เวชภณัฑ์ยา 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 
ราคาที่เสนอ 4,000.00 บาท

หจก. แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 
ราคาที่เสนอ 4,000.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400688  /  21-07-64

37 เวชภณัฑ์ยา 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 4,400.00 บาท

บริษทั ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 4,400.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400689  /  21-07-64

38 เวชภณัฑ์ยา 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 1,600.00 บาท

บริษทั ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 1,600.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400690  /  21-07-64



แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2564  ( แบบสขร.1)
โรงพยาบาลโพทะเล

วันทีจ่าก  1 สิงหาคม 2564 ถึง  31 สิงหาคม 2564

ล าดับ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ
วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท)งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

39 เวชภณัฑ์ยา 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 7,800.00 บาท

บริษทั แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 7,800.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400691  /  21-07-64

40 เวชภณัฑ์ยา 4,170.00 4,170.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ภญิโญฟาร์มาซี 
ราคาที่เสนอ 4,170.00 บาท

หจก. ภญิโญฟาร์มาซี 
ราคาที่เสนอ 4,170.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400692  /  21-07-64

41 เวชภณัฑ์ยา 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 3,200.00 บาท

บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 3,200.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400693  /  21-07-64

42 เวชภณัฑ์ยา 46,224.00 46,224.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
 ราคาที่เสนอ 46,224.00 บาท

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
 ราคาที่เสนอ 46,224.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400694  /  21-07-64

43 เวชภณัฑ์ยา 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที พ ีดรัก แลบบอราบอร่ีส์ (1969) จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 700.00 บาท

บริษทั ที พ ีดรัก แลบบอราบอร่ีส์ (1969) จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 700.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400695  /  21-07-64

44 เวชภณัฑ์ยา 1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที พ ีดรัก แลบบอราบอร่ีส์ (1969) จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 1,440.00 บาท

บริษทั ที พ ีดรัก แลบบอราบอร่ีส์ (1969) จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 1,440.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400696  /  21-07-64

45 เวชภณัฑ์ยา 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400697  /  21-07-64

46 เวชภณัฑ์ยา 6,339.75 6,339.75 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 6,340.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 6,340.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400698  /  21-07-64

47 เวชภณัฑ์ยา 21,300.00 21,300.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด 
ราคาที่เสนอ 21,300.00 บาท

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด 
ราคาที่เสนอ 21,300.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400699  /  21-07-64

48 เวชภณัฑ์ยา 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

บริษทั ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400700  /  21-07-64

49 เวชภณัฑ์ยา 12,100.00 12,100.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 12,100.00 บาท

บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 12,100.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400701  /  21-07-64

50 วสัดุส านักงาน 770.00 770.00 เฉพาะเจาะจง
หจก บบี ีบุค๊ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี 
ราคาที่เสนอ 770.00 บาท

หจก บบี ีบุค๊ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี 
ราคาที่เสนอ 770.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6400085  /  30-07-64

51 ครุภณัฑ์ส านักงาน 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง
 ค ารณ  เคร่ืองเย็น 
ราคาที่เสนอ 55,000.00 บาท

 ค ารณ  เคร่ืองเย็น 
ราคาที่เสนอ 55,000.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PP6400027  /  14-07-64

52 วสัดุงานบา้นงานครัวCovid 2,906.00 2,906.00 เฉพาะเจาะจง
นาย พรุิณ  สังข์ทับ 
ราคาที่เสนอ 2,906.00 บาท

นาย พรุิณ  สังข์ทับ 
ราคาที่เสนอ 2,906.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P36400076  /  22-07-64

53 วสัดุงานบา้นงานครัวCovid 3,530.00 3,530.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาทีเสนอ 3,530.00 บาท

ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาทีเสนอ 3,530.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P36400077  /  22-07-64

54 วสัดุงานบา้นงานครัวCovid 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาที่เสนอ 5,500.00 บาท

ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาที่เสนอ 5,500.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P36400078  /  22-07-64

55 วสัดุงานบา้นงานครัวCovid 8,090.00 8,090.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาที่เสนอ 8,090.00 บาท

ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาที่เสนอ 8,090.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P36400079  /  22-07-64

56 วสัดุก่อสร้างCovid19 125.00 125.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก 
ราคาที่เสนอ 125.00 บาท

ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก 
ราคาที่เสนอ 125.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PE6400057  /  16-07-64

57 วสัดุก่อสร้างCovid19 265.00 265.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. จิราวฒิุค้าไม้ และวสัดุ(ส านักงานใหญ่) 
ราคาที่เสนอ 265.00 บาท

หจก. จิราวฒิุค้าไม้ และวสัดุ(ส านักงานใหญ่) 
ราคาที่เสนอ 265.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PE6400058  /  16-07-64



แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2564  ( แบบสขร.1)
โรงพยาบาลโพทะเล

วันทีจ่าก  1 สิงหาคม 2564 ถึง  31 สิงหาคม 2564

ล าดับ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ
วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท)งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

58 วสัดุก่อสร้างCovid19 7,460.00 7,460.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก 
ราคาที่เสนอ 7,460.00 บาท

ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก 
ราคาที่เสนอ 7,460.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PE6400059  /  16-07-64

59 วสัดุก่อสร้าง 548.00 548.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. จิราวฒิุค้าไม้ และวสัดุ(ส านักงานใหญ่) 
ราคาที่เสนอ 548.00 บาท

หจก. จิราวฒิุค้าไม้ และวสัดุ(ส านักงานใหญ่) 
ราคาที่เสนอ 548.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PE6400060  /  16-07-64

60 วสัดุก่อสร้างCovid19 195.00 195.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก 
ราคาที่เสนอ 195.00 บาท

ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก 
ราคาที่เสนอ 195.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PE6400061  /  16-07-64

61 วสัดุก่อสร้างCovid19 2,820.00 2,820.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. จิราวฒิุค้าไม้ และวสัดุ(ส านักงานใหญ่) 
ราคาที่เสนอ 2,820.00 บาท

หจก. จิราวฒิุค้าไม้ และวสัดุ(ส านักงานใหญ่) 
ราคาที่เสนอ 2,820.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PE6400062  /  16-07-64

62 วสัดุก่อสร้างCovid19 2,830.00 2,830.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก 
ราคาที่เสนอ 2,830.00 บาท

ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก 
ราคาที่เสนอ 2,830.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PE6400063  /  16-07-64

63 วสัดุก่อสร้างCovid19 3,325.00 3,325.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. จิราวฒิุค้าไม้ และวสัดุ(ส านักงานใหญ่) 
ราคาที่เสนอ 3,325.00 บาท

หจก. จิราวฒิุค้าไม้ และวสัดุ(ส านักงานใหญ่) 
ราคาที่เสนอ 3,325.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PE6400064  /  16-07-64

64 วสัดุก่อสร้างCovid19 1,670.00 1,670.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก
ราคาที่เสนอ 1,670.00 บาท

ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก
ราคาที่เสนอ 1,670.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PE6400065  /  16-07-64

65 วสัดุก่อสร้างCovid19 210.00 210.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก
ราคาที่เสนอ 210.00 บาท

ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก
ราคาที่เสนอ 210.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PE6400066  /  16-07-64

66 เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 12,160.00 12,160.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั บเีจเอช เมดิคอล จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 12,160.00 บาท

บริษทั บเีจเอช เมดิคอล จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 12,160.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6400156  /  15-07-64

67 เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทีเอ็น เน็ตเวร์ิก โซลูชั่น(ส านักงานใหญ่) 
ราคาที่เสนอ 6,000.00 บาท

บริษทั ทีเอ็น เน็ตเวร์ิก โซลูชั่น(ส านักงานใหญ่) 
ราคาที่เสนอ 6,000.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6400162  /  27-07-64

68 เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 12,917.04 12,917.04 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 12,917.00 บาท

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 12,917.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6400161  /  27-07-64

69 เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 80,500.00 80,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล  
ราคาที่เสนอ 80,500 บาท

บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล  
ราคาที่เสนอ 80,500 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6400160  /  27-07-64

70 เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 10,000.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 10,000.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6400159  /  27-07-64

71 วสัดุส านักงานCovid19 18,926.00 18,926.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาที่เสนอ 18,926.00 บาท

ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาที่เสนอ 18,926.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6400086  /  30-07-64

72 วสัดุส านักงานCovid19 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาที่เสนอ 2,100.00 บาท

ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาที่เสนอ 2,100.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6400087  /  30-07-64

73 วสัดุส านักงานCovid19 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน อิ่มใจ-ดีไซน์ 
ราคาที่เสนอ 600.00 บาท

ร้าน อิ่มใจ-ดีไซน์ 
ราคาที่เสนอ 600.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6400088  /  30-07-64

74 วสัดุส านักงานCovid19 552.00 552.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน มิตต์แท้ 
ราคาที่เสนอ 552.00 บาท

ร้าน มิตต์แท้ 
ราคาที่เสนอ 552.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6400089  /  30-07-64

75 วสัดุส านักงานCovid19 2,840.00 2,840.00 เฉพาะเจาะจง
หจก บบี ีบุค๊ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี 
ราคาที่เสนอ 2,840.00 บาท

หจก บบี ีบุค๊ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี 
ราคาที่เสนอ 2,840.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6400090  /  30-07-64

76 วสัดุส านักงานCovid19 680.00 680.00 เฉพาะเจาะจง
หจก บบี ีบุค๊ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี 
ราคาที่เสนอ 680.00 บาท

หจก บบี ีบุค๊ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี 
ราคาที่เสนอ 680.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6400091  /  30-07-64



แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2564  ( แบบสขร.1)
โรงพยาบาลโพทะเล

วันทีจ่าก  1 สิงหาคม 2564 ถึง  31 สิงหาคม 2564

ล าดับ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ
วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท)งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

77 วสัดุส านักงานCovid19 12,535.00 12,535.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาที่เสนอ 12,535.00 บาท

ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาที่เสนอ 12,535.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6400092  /  30-07-64

78 ค.ส านักงาน(ต่ ากวา่เกณฑ์)Covid 1,690.00 1,690.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ธรียาการค้า 
ราคาที่เสนอ ล1,690.00 บาท

ร้าน ธรียาการค้า 
ราคาที่เสนอ ล1,690.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PP6400028  /  21-07-64

79 ค.ส านักงาน(ต่ ากวา่เกณฑ์) 1,578.00 1,578.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ธรียาการค้า 
ราคาที่เสนอ 1,578.00 บาท

ร้าน ธรียาการค้า 
ราคาที่เสนอ 1,578.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PP6400029  /  21-07-64

80 ค.ส านักงาน(ต่ ากวา่เกณฑ์)Covid 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ธรียาการค้า 
ราคาที่เสนอ 9,600.00 บาท

ร้าน ธรียาการค้า 
ราคาที่เสนอ 9,600.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PP6400030  /  21-07-64

81 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 3,390.00 3,390.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั กู้ดสปดี คอมพวิเตอร์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 3,390.00 บาท

บริษทั กู้ดสปดี คอมพวิเตอร์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 3,390.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม Q46400014  /  29-07-64

82 วสัดุไฟฟา้ 9,650.00 9,650.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั แสงพทิักษก์ารไฟฟา้ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 9,650.00 บาท

บริษทั แสงพทิักษก์ารไฟฟา้ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 9,650.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PB6400024  /  22-07-64

83 วสัดุก่อสร้าง 282.00 282.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. จิราวฒิุค้าไม้ และวสัดุ(ส านักงานใหญ่) 
ราคาที่เสนอ 282.00 บาท

หจก. จิราวฒิุค้าไม้ และวสัดุ(ส านักงานใหญ่) 
ราคาที่เสนอ 282.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PE6400067  /  27-07-64

84 เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 32,977.40 32,977.40 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 32,977.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 32,977.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6400163  /  23-07-64

85 ค.ส านักงานต่ ากวา่เกณฑ์Cบริจาค 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ธรียาการค้า 
ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

ร้าน ธรียาการค้า 
ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PP6400031  /  21-07-64

86 ปรับปรุงหอ้งเบอร์ บริจาคC. 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง
นาย เอกชัย ธปูอ้น 
ราคาที่เสนอ 17,000.00 บาท

นาย เอกชัย ธปูอ้น 
ราคาที่เสนอ 17,000.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PZ6400023  /  14-07-64

87 ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 305,200.00 305,200.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน 789รุ่งเรืองก่อสร้าง 
ราคาที่เสนอ 305,200.00 บาท

ร้าน 789รุ่งเรืองก่อสร้าง 
ราคาที่เสนอ 305,200.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PZ6400020  /  06-05-64

88 บริการส่งอาหาร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว สมหญิง  กรรณิกา 
ราคาที่เสนอ 4,000.00 บาท

นางสาว สมหญิง  กรรณิกา 
ราคาที่เสนอ 4,000.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26400135  /  23-07-64

89 ค่าจ้างเหมาขนขยะมูลฝอย 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง
 ส านักงานเทศบาลต าบลโพทะเล 
ราคาที่เสนอ 2,500.00 บาท

 ส านักงานเทศบาลต าบลโพทะเล 
ราคาที่เสนอ 2,500.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26400132  /  01-07-64

90 วสัดุก่อสร้าง Covid19 323.00 323.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. จิราวฒิุค้าไม้ และวสัดุ(ส านักงานใหญ่) 
ราคาที่เสนอ 323.00 บาท

หจก. จิราวฒิุค้าไม้ และวสัดุ(ส านักงานใหญ่) 
ราคาที่เสนอ 323.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PE6400071  /  02-08-64

91 ซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 41,912.97 41,912.97 เฉพาะเจาะจง
บริษทั มิตซูพจิิตร จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 41,913.00 บาท

บริษทั มิตซูพจิิตร จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 41,913.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PI6400039  /  03-08-64

92 ซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน โพทะเล ยางยนต์ 
ราคาที่เสนอ 150.00 บาท

ร้าน โพทะเล ยางยนต์ 
ราคาที่เสนอ 150.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PI6400040  /  03-08-64

93 ซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3,467.34 3,467.34 เฉพาะเจาะจง
บริษทั มิตซูพจิิตร จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 3,467.00 บาท

บริษทั มิตซูพจิิตร จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 3,467.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PI6400041  /  03-08-64

94 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 74,173.96 74,173.96 เฉพาะเจาะจง
หจก. เต็งเจริญทรัพย์ไพศาล 
ราคาที่เสนอ 74,174.00 บาท

หจก. เต็งเจริญทรัพย์ไพศาล 
ราคาที่เสนอ 74,174.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PH6400016  /  01-07-64

95 ค่าสาธารณูปโภค 855.00 855.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด:dtac TriNet Co;Ltd. 
ราคาที่เสนอ 855.00 บาท

บริษทั ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด:dtac TriNet Co;Ltd. 
ราคาที่เสนอ 855.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6400109  /  01-06-64



แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2564  ( แบบสขร.1)
โรงพยาบาลโพทะเล

วันทีจ่าก  1 สิงหาคม 2564 ถึง  31 สิงหาคม 2564

ล าดับ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ
วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท)งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

96 ค่าสาธารณูปโภค 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาที่เสนอ 5,350.00 บาท

บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาที่เสนอ 5,350.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6400115  /  01-07-64

97 ค่าสาธารณูปโภค 2,664.30 2,664.30 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาที่เสนอ 2,664.00 บาท

บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาที่เสนอ 2,664.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6400124  /  01-07-64

98 ค่าจ้างตรวจพเิศษ(เอ็กซเรย)์ 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 6,500.00 บาท

บริษทั โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 6,500.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6400123  /  01-07-64

99 ค่าจ้างตรวจพเิศษ(เอ็กซเรย)์ 110,914.00 110,914.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 110,914.00 บาท

บริษทั โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 110,914.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6400124  /  01-07-64

100 ค่าจ้างตรวจพเิศษ(เอ็กซเรย)์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

บริษทั โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6400125  /  01-07-64

101 ค่าจ้างตรวจพเิศษ(เอ็กซเรย)์ 36,200.00 36,200.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โรงพยาบาลปากน้ าโพ ส านักงานใหญ่ 
ราคาที่เสนอ 36,200.00 บาท

บริษทั โรงพยาบาลปากน้ าโพ ส านักงานใหญ่ 
ราคาที่เสนอ 36,200.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6400113  /  01-06-64

102 ค.โฆษณาฯบริจาคC. 51,600.00 51,600.00 เฉพาะเจาะจง
 ทีแซด เทคโนโลยี 
ราคาที่เสนอ 51,600.00 บาท

 ทีแซด เทคโนโลยี 
ราคาที่เสนอ 51,600.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม Q96400009  /  12-07-64

103 ค.โฆษณาฯบริจาคC. 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง
 ทีแซด เทคโนโลยี 
ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท

 ทีแซด เทคโนโลยี 
ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม Q96400010  /  12-07-64

104 ค.การแพทย์ต่ ากวา่เกณฑ์C.บริจาค 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด(ส านักงานใหญ่) 
ราคาที่เสนอ 12,000.00 บาท

หจก. เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด(ส านักงานใหญ่) 
ราคาที่เสนอ 12,000.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม Z76400025  /  19-07-64

105 วสัดุเคร่ืองแต่งกาย บริจาคC. 15,200.00 15,200.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ท้อปไลน์ โพรดักส์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 15,200.00 บาท

บริษทั ท้อปไลน์ โพรดักส์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 15,200.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม DS6400005  /  14-07-64

106 วสัดุก่อสร้าง Covid19 616.00 616.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก 
ราคาที่เสนอ 616.00 บาท

ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก 
ราคาที่เสนอ 616.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PE6400068  /  27-07-64

107 วสัดุก่อสร้าง Covid19 6,750.00 6,750.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. จิราวฒิุค้าไม้ และวสัดุ(ส านักงานใหญ่) 
ราคาที่เสนอ 6,750.00 บาท

หจก. จิราวฒิุค้าไม้ และวสัดุ(ส านักงานใหญ่) 
ราคาที่เสนอ 6,750.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PE6400069  /  27-07-64

108 วสัดุก่อสร้าง Covid19 1,925.00 1,925.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก 
ราคาที่เสนอ 1,925.00 บาท

ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก 
ราคาที่เสนอ 1,925.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PE6400070  /  27-07-64

109 ซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4,077.77 4,077.77 เฉพาะเจาะจง
บริษทั อลีนกิจสยาม จ ากัด สาขาบงึนาราง(สาขาที0่0004) 
ราคาที่เสนอ 4,078.00 บาท

บริษทั อลีนกิจสยาม จ ากัด สาขาบงึนาราง(สาขาที0่0004) 
ราคาที่เสนอ 4,078.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PI6400042  /  03-08-64

110 วสัดุงานบา้นงานครัวCovid 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง
 จารีพร  อินจันทึก 
ราคาที่เสนอ 14,000.00 บาท

 จารีพร  อินจันทึก 
ราคาที่เสนอ 14,000.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P36400081  /  02-08-64

111 วสัดุงานบา้นงานครัวCovid 17,400.00 17,400.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาที่เสนอ 17,400.00 บาท

ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาที่เสนอ 17,400.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P36400082  /  02-08-64

112 วสัดุงานบา้นงานครัวCovid 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง
 จารีพร  อินจันทึก 
ราคาที่เสนอ 8,400.00 บาท

 จารีพร  อินจันทึก 
ราคาที่เสนอ 8,400.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P36400083  /  02-08-64

113 วสัดุงานบา้นงานครัว 7,333.00 7,333.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด
ราคาที่เสนอ 7,333.00 บาท

ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด
ราคาที่เสนอ 7,333.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P36400080  /  02-08-64

114 วสัดุงานบา้นงานครัว 8,875.65 8,875.65 เฉพาะเจาะจง
หจก. นุชนรินทร์ คลีน แอนด์ ซัพพลาย(ส านักงานใหญ่) 
ราคาที่เสนอ 8,876.00 บาท

หจก. นุชนรินทร์ คลีน แอนด์ ซัพพลาย(ส านักงานใหญ่) 
ราคาที่เสนอ 8,876.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P36400084  /  02-08-64



แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2564  ( แบบสขร.1)
โรงพยาบาลโพทะเล

วันทีจ่าก  1 สิงหาคม 2564 ถึง  31 สิงหาคม 2564

ล าดับ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ
วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท)งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

115 วสัดุงานบา้นงานครัว 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เอ็น เอส ที กรุ๊ป 2017  
ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท

ร้าน เอ็น เอส ที กรุ๊ป 2017  
ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P36400068  /  20-07-64

116 วสัดุงานบา้นงานครัว 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เอ็น เอส ที กรุ๊ป 2017  
ราคาที่เสนอ 21,000.00 บาท

ร้าน เอ็น เอส ที กรุ๊ป 2017  
ราคาที่เสนอ 21,000.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P36400069  /  16-07-64

117 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่Covid19 1,235.00 1,235.00 เฉพาะเจาะจง
 ร้านไอซ์ 
ราคาที่เสนอ 1,235.00 บาท

 ร้านไอซ์ 
ราคาที่เสนอ 1,235.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P56400020  /  02-08-64

118 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่Covid19 470.00 470.00 เฉพาะเจาะจง
 ร้านไอซ์ 
ราคาที่เสนอ 470.00 บาท

 ร้านไอซ์ 
ราคาที่เสนอ 470.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P56400021  /  02-08-64

119 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 20,311.25 20,311.25 เฉพาะเจาะจง
หจก. ดรัก เทสท์ต้ิง(ส านักงานใหญ่) 
ราคาที่เสนอ 20,311.00 บาท

หจก. ดรัก เทสท์ต้ิง(ส านักงานใหญ่) 
ราคาที่เสนอ 20,311.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6400104  /  02-08-64

120 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 5,540.00 5,540.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 5,540.00 บาท

บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 5,540.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6400105  /  02-08-64

121 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 4,761.50 4,761.50 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 4,762.00 บาท

บริษทั ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 4,762.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6400106  /  02-08-64

122 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 51,600.00 51,600.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. แล็บไลน์ (2000) 
ราคาที่เสนอ 51,600.00 บาท

หจก. แล็บไลน์ (2000) 
ราคาที่เสนอ 51,600.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6400107  /  02-08-64

123 วสัดุส านักงาน 1,791.00 1,791.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาที่เสนอ 1,791.00 บาท

ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาที่เสนอ 1,791.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6400094  /  02-08-64

124 วสัดุส านักงาน 9,755.00 9,755.00 เฉพาะเจาะจง
หจก บบี ีบุค๊ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี 
ราคาที่เสนอ ล9,755.00 บาท

หจก บบี ีบุค๊ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี 
ราคาที่เสนอ ล9,755.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6400093  /  02-08-64

125 ตามจ่าย 1,680.00 1,680.00 เฉพาะเจาะจง
 โรงพยาบาลพจิิตร 
ราคาที่เสนอ 1,680.00 บาท

 โรงพยาบาลพจิิตร 
ราคาที่เสนอ 1,680.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6400128  /  01-07-64

126 ค่าจ้างตรวจทางหอ้งปฏบิติัการ 26,300.00 26,300.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ศูนย์แลบธนบรีุ   จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 26,300.00 บาท

บริษทั ศูนย์แลบธนบรีุ   จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 26,300.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ME6400052  /  15-07-64

127 เวชภณัฑ์ยา 14,280.00 14,280.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวนิเมดิคอล  
ราคาที่เสนอ 14,280.00 บาท

ร้าน ชวนิเมดิคอล  
ราคาที่เสนอ 14,280.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P46400017  /  21-07-64

128 วสัดุเภสัชกรรม 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เมดิกา แพค็กิ้ง จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 25,000.00 บาท

บริษทั เมดิกา แพค็กิ้ง จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 25,000.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P46400019  /  21-07-64

129 วสัดุเภสัชกรรม 8,460.00 8,460.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวนิเมดิคอล  
ราคาที่เสนอ 8,460.00 บาท

ร้าน ชวนิเมดิคอล  
ราคาที่เสนอ 8,460.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P46400018  /  06-08-64

130 เวชภณัฑ์ยา 8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไฮยีน โปรดักส์ กรุ๊ป(ไทยแลนด์) 
ราคาที่เสนอ 8,025.00 บาท

บริษทั ไฮยีน โปรดักส์ กรุ๊ป(ไทยแลนด์) 
ราคาที่เสนอ 8,025.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400706  /  06-08-64

131 เวชภณัฑ์ยา 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 2,900.00 บาท

บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 2,900.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400707  /  06-08-64

132 เวชภณัฑ์ยา 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 8,500.00 บาท

บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 8,500.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400708  /  06-08-64

133 เวชภณัฑ์ยา 29,853.00 29,853.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 29,853.00 บาท

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 29,853.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400709  /  06-08-64



แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2564  ( แบบสขร.1)
โรงพยาบาลโพทะเล

วันทีจ่าก  1 สิงหาคม 2564 ถึง  31 สิงหาคม 2564

ล าดับ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ
วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท)งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

134 เวชภณัฑ์ยา 36,380.00 36,380.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 36,380.00 บาท

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 36,380.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400710  /  06-08-64

135 เวชภณัฑ์ยา 1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที พ ีดรัก แลบบอราบอร่ีส์ (1969) จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 1,440.00 บาท

บริษทั ที พ ีดรัก แลบบอราบอร่ีส์ (1969) จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 1,440.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400711  /  06-08-64

136 เวชภณัฑ์ยา 41,400.00 41,400.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ราคาที่เสนอ 41,400.00 บาท

บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ราคาที่เสนอ 41,400.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400712  /  06-08-64

137 เวชภณัฑ์ยา 15,408.00 15,408.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 15,408.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 15,408.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400713  /  06-08-64

138 เวชภณัฑ์ยา 12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด 
ราคาที่เสนอ 12,600.00 บาท

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด 
ราคาที่เสนอ 12,600.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400714  /  06-08-64

139 เวชภณัฑ์ยา 36,100.00 36,100.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
ราคาที่เสนอ 36,100.00 บาท

บริษทั ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
ราคาที่เสนอ 36,100.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400715  /  06-08-64

140 เวชภณัฑ์ยา 4,050.00 4,050.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 4,050.00 บาท

บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 4,050.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400716  /  06-08-64

141 เวชภณัฑ์ยา 2,760.00 2,760.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
ราคาที่เสนอ 2,760.00 บาท

บริษทั ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
ราคาที่เสนอ 2,760.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PT6400021  /  06-08-64

142 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 6,580.00 6,580.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เซ็น เซ็นเตอร์ 
ราคาที่เสนอ 6,580.00 บาท

ร้าน เซ็น เซ็นเตอร์ 
ราคาที่เสนอ 6,580.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม Q46400016  /  09-08-64

143 วสัดุคอมพวิเตอร์ 4,480.00 4,480.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เซ็น เซ็นเตอร์ 
ราคาที่เสนอ 4,480.00 บาท

ร้าน เซ็น เซ็นเตอร์ 
ราคาที่เสนอ 4,480.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P76400019  /  11-08-64

144 วสัดุก่อสร้าง Covid19 258.00 258.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. จิราวฒิุค้าไม้ และวสัดุ(ส านักงานใหญ่) 
ราคาที่เสนอ 258.00 บาท

หจก. จิราวฒิุค้าไม้ และวสัดุ(ส านักงานใหญ่) 
ราคาที่เสนอ 258.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PE6400072  /  10-08-64

145 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 65,495.00 65,495.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ดรัก เทสท์ต้ิง(ส านักงานใหญ่) 
ราคาที่เสนอ 65,495.00 บาท

หจก. ดรัก เทสท์ต้ิง(ส านักงานใหญ่) 
ราคาที่เสนอ 65,495.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6400108  /  06-08-64

146 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 31,250.00 31,250.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั อาร์เอ็กซ์  จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 31,250.00 บาท

บริษทั อาร์เอ็กซ์  จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 31,250.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6400109  /  06-08-64

147 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 10,208.00 10,208.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั วนิเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 10,208.00 บาท

บริษทั วนิเนอร์ยี่ เมดิคอล จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 10,208.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6400110  /  06-08-64

148 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 23,968.00 23,968.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 23,968.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 23,968.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6400111  /  06-08-64

149 ค่าจ้างตรวจทางหอ้งปฏบิติัการ 23,640.00 23,640.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอร่ี แมเนจเม้นท์ คอร์ป จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 23,640.00 บาท

บริษทั โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอร่ี แมเนจเม้นท์ คอร์ป จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 23,640.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ME6400053  /  15-07-64

150 ค่าจ้างเหมาบคุลากร(บริการ) 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว ยุพา     บวัอิ่มพนัธุ์ 
ราคาที่เสนอ 4,300.00 บาท

นางสาว ยุพา     บวัอิ่มพนัธุ์ 
ราคาที่เสนอ 4,300.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26400140  /  02-08-64

151 เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 17,500.00 บาท

บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 17,500.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6400166  /  03-08-64

152 เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 14,124.00 14,124.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 14,124.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 14,124.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6400164  /  03-08-64



แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2564  ( แบบสขร.1)
โรงพยาบาลโพทะเล

วันทีจ่าก  1 สิงหาคม 2564 ถึง  31 สิงหาคม 2564

ล าดับ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ
วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท)งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

153 วสัดุบริโภค 2,019.00 2,019.00 เฉพาะเจาะจง
นาง ดารารัตน์ มติมาลังการ 
ราคาที่เสนอ 2,019.00 บาท

นาง ดารารัตน์ มติมาลังการ 
ราคาที่เสนอ 2,019.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม OT6400011  /  01-07-64

154 วสัดุงานบา้นงานครัวCovid 43,385.00 43,385.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาที่เสนอ 43,385.00 บาท

ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาที่เสนอ 43,385.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P36400085  /  02-08-64

155 วสัดุงานบา้นงานครัว 2,115.00 2,115.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด
ราคาที่เสนอ 2,115.00 บาท

ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด
ราคาที่เสนอ 2,115.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P36400086  /  02-08-64

156 วสัดุงานบา้นงานครัวCovid 7,755.00 7,755.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาที่เสนอ 7,755.00 บาท

ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาที่เสนอ 7,755.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P36400087  /  02-08-64

157 เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท

บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6400165  /  03-08-64

158 วสัดุส านักงาน 250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน อิ่มใจ-ดีไซน์ 
ราคาที่เสนอ 250.00 บาท

ร้าน อิ่มใจ-ดีไซน์ 
ราคาที่เสนอ 250.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6400095  /  02-08-64

159 วสัดุส านักงานCovid19 2,524.00 2,524.00 เฉพาะเจาะจง
หจก บบี ีบุค๊ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี 
ราคาที่เสนอ 2,524.00บาท

หจก บบี ีบุค๊ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี 
ราคาที่เสนอ 2,524.00บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6400096  /  02-08-64

160 วสัดุส านักงานCovid19 3,080.00 3,080.00 เฉพาะเจาะจง
หจก บบี ีบุค๊ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี 
ราคาที่เสนอ 3,080.00 บาท

หจก บบี ีบุค๊ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี 
ราคาที่เสนอ 3,080.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6400097  /  02-08-64

161 วสัดุส านักงาน 17,600.00 17,600.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เมดิกา แพค็กิ้ง จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 17,600.00 บาท

บริษทั เมดิกา แพค็กิ้ง จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 17,600.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6400081  /  16-07-64

162 ค่าสาธารณูปโภค 107.00 107.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาที่เสนอ 107.00 บาท

บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาที่เสนอ 107.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6400119  /  01-07-64

163 ค่าสาธารณูปโภค 144.34 144.34 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาที่เสนอ 144.00 บาท

บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาที่เสนอ 144.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6400116  /  01-07-64

164 ค่าสาธารณูปโภค 101.65 101.65 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาที่เสนอ 102.00 บาท

บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาที่เสนอ 102.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6400118  /  01-07-64

165 ค่าสาธารณูปโภค 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทริปเปลิที บรอดแบนด์ จ ากัด(มหาชน) 
ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

บริษทั ทริปเปลิที บรอดแบนด์ จ ากัด(มหาชน) 
ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6400122  /  01-07-64

166 ค่าสาธารณูปโภค 533.93 533.93 เฉพาะเจาะจง
บริษทั True move H ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แชล คอมมิวนิเคชั่น 
จ ากัด 

บริษทั True move H ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แชล คอมมิวนิเคชั่น 
จ ากัด 

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6400123  /  01-07-64

167
0610101269
คก.พฒันาระบบบริการฯ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง
นาย สมศักด์ิ  ค าหนุน 
ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท

นาย สมศักด์ิ  ค าหนุน 
ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม MP6400129  /  01-07-64

168
0610101269
คก.พฒันาระบบบริการฯ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว สมหญิง  กรรณิกา 
ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท

นางสาว สมหญิง  กรรณิกา 
ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม MP6400130  /  01-07-64

169
0610101269
คก.พฒันาระบบบริการฯ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง
นาง จ าเนียร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 
ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท

นาง จ าเนียร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 
ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม MP6400131  /  01-07-64

170 ค.โฆษณาฯบริจาคC. 9,060.00 9,060.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เซ็น เซ็นเตอร์ 
ราคาที่เสนอ 9,060.00 บาท

ร้าน เซ็น เซ็นเตอร์ 
ราคาที่เสนอ 9,060.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม Q96400011  /  02-08-64

171 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง
 ทีแซด เทคโนโลยี 
ราคาที่เสนอ 3,900.00 บาท

 ทีแซด เทคโนโลยี 
ราคาที่เสนอ 3,900.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม Q46400015  /  02-08-64



แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2564  ( แบบสขร.1)
โรงพยาบาลโพทะเล

วันทีจ่าก  1 สิงหาคม 2564 ถึง  31 สิงหาคม 2564

ล าดับ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ
วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท)งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

172 ซ่อมแซมหลังคาทางเดินเชื่อมฯ 7,300.00 7,300.00 เฉพาะเจาะจง
นาย สท้าน สนสกุล 
ราคาที่เสนอ 7,300.00 บาท

นาย สท้าน สนสกุล 
ราคาที่เสนอ 7,300.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PZ6400024  /  02-08-64

173 ปรับปรุงหลังคาบา้นพกัเลขที่ 43 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง
นาย สท้าน สนสกุล 
ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท

นาย สท้าน สนสกุล 
ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PZ6400022  /  14-07-64

174 ค่าซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทีเอ็น เน็ตเวร์ิก โซลูชั่น 
ราคาที่เสนอ 6,800.00 บาท

บริษทั ทีเอ็น เน็ตเวร์ิก โซลูชั่น 
ราคาที่เสนอ 6,800.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม Z86400031  /  02-08-64

175 เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 1,155.60 1,155.60 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 1,156.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 1,156.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6400164  /  03-08-64

176 เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 31,430.00 31,430.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล  
ราคาที่เสนอ 31,430.00 บาท

บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล  
ราคาที่เสนอ 31,430.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6400168  /  03-08-64

177 วสัดุการแพทย์ 17,200.00 17,200.00 เฉพาะเจาะจง
 นิตยาเหล็กเพชร 
ราคาที่เสนอ 17,200.00 บาท

 นิตยาเหล็กเพชร 
ราคาที่เสนอ 17,200.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PL6400050  /  02-08-64

178 วสัดุการเกษตร 850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาที่เสนอ 850.00 บาท

ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาที่เสนอ 850.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม Q86400013  /  09-08-64

179 เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 11,021.00 11,021.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 11,021.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 11,021.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6400167  /  03-08-64

180 เวชภณัฑ์ยา 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 8,000.00 บาท

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 8,000.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400717  /  09-08-64

181 เวชภณัฑ์ยา 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟาร์มีน่า จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 7,000.00 บาท

บริษทั ฟาร์มีน่า จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 7,000.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400718  /  09-08-64

182 เวชภณัฑ์ยา 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟาร์มีน่า จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 2,500.00 บาท

บริษทั ฟาร์มีน่า จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 2,500.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400719  /  09-08-64

183 เวชภณัฑ์ยา 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
ราคาที่เสนอ 10,000.00 บาท

บริษทั ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
ราคาที่เสนอ 10,000.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400720  /  09-08-64

184 เวชภณัฑ์ยา 19,713.68 19,713.68 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 19,714.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 19,714.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400721  /  09-08-64

185 เวชภณัฑ์ยา 8,300.00 8,300.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ราคาที่เสนอ 8,300.00 บาท

บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ราคาที่เสนอ 8,300.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400722  /  09-08-64

186 เวชภณัฑ์ยา 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 12,840.00 บาท

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 12,840.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400723  /  09-08-64

187 เวชภณัฑ์ยา 28,500.00 28,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 28,500.00 บาท

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 28,500.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400724  /  09-08-64

188 เวชภณัฑ์ยา 2,268.00 2,268.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ภญิโญฟาร์มาซี 
ราคาที่เสนอ 2,268.00 บาท

หจก. ภญิโญฟาร์มาซี 
ราคาที่เสนอ 2,268.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400725  /  09-08-64

189 เวชภณัฑ์ยา 4,170.00 4,170.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ภญิโญฟาร์มาซี 
ราคาที่เสนอ 4,170.00 บาท

หจก. ภญิโญฟาร์มาซี 
ราคาที่เสนอ 4,170.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400726  /  09-08-64

190 เวชภณัฑ์ยา 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที พ ีดรัก แลบบอราบอร่ีส์ (1969) จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 2,000.00 บาท

บริษทั ที พ ีดรัก แลบบอราบอร่ีส์ (1969) จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 2,000.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400727  /  09-08-64



แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2564  ( แบบสขร.1)
โรงพยาบาลโพทะเล

วันทีจ่าก  1 สิงหาคม 2564 ถึง  31 สิงหาคม 2564

ล าดับ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ
วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท)งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

191 เวชภณัฑ์ยา 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 5,400.00 บาท

บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 5,400.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400728  /  09-08-64

192 เวชภณัฑ์ยา 10,582.30 10,582.30 เฉพาะเจาะจง
บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 10,582.00 บาท

บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 10,582.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400729  /  09-08-64

193 เวชภณัฑ์ยา 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที พ ีดรัก แลบบอราบอร่ีส์ (1969) จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 2,400.00 บาท

บริษทั ที พ ีดรัก แลบบอราบอร่ีส์ (1969) จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 2,400.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400730  /  09-08-64

194 เวชภณัฑ์ยา 14,250.00 14,250.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั วี.แอนด์.ว.ี กรุงเทพฯ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 14,250.00 บาท

บริษทั วี.แอนด์.ว.ี กรุงเทพฯ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 14,250.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400619  /  30-06-64

195 เวชภณัฑ์ยา 28,700.00 28,700.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
ราคาที่เสนอ 28,700.00 บาท

บริษทั ทีโอเคมีคอลส์(1979) 
ราคาที่เสนอ 28,700.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400732  /  09-08-64

196 เวชภณัฑ์ยา 26,250.00 26,250.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด 
ราคาที่เสนอ 26,250.00 บาท

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด 
ราคาที่เสนอ 26,250.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400733  /  09-08-64

197 เวชภณัฑ์ยา 9,100.00 9,100.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 9,100.00 บาท

บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 9,100.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400734  /  09-08-64

198 เวชภณัฑ์ยา 27,260.00 27,260.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 27,260.00 บาท

บริษทั แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 27,260.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400736  /  09-08-64

199 เวชภณัฑ์ยา 3,417.00 3,417.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 3,417.00 บาท

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 3,417.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400737  /  09-08-64

200 เวชภณัฑ์ยา 8,780.00 8,780.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 8,780.00 บาท

บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 8,780.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400738  /  09-08-64

201 เวชภณัฑ์ยา 8,253.00 8,253.00 เฉพาะเจาะจง
บจก. เมดไลน์ 
ราคาที่เสนอ 8,253.00 บาท

บจก. เมดไลน์ 
ราคาที่เสนอ 8,253.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400735  /  09-08-64

202 วสัดุก่อสร้าง Covid19 390.00 390.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. จิราวฒิุค้าไม้ และวสัดุ(ส านักงานใหญ่) 
ราคาที่เสนอ 390.00 บาท

หจก. จิราวฒิุค้าไม้ และวสัดุ(ส านักงานใหญ่) 
ราคาที่เสนอ 390.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PE6400073  /  16-08-64

203 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 510.00 510.00 เฉพาะเจาะจง
 ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติสภากาชาดไทย 
ราคาที่เสนอ 510.00 บาท

 ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติสภากาชาดไทย 
ราคาที่เสนอ 510.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6400112  /  16-08-64

204 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 51,700.00 51,700.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. แล็บไลน์ (2000) 
ราคาที่เสนอ 51,700.00 บาท

หจก. แล็บไลน์ (2000) 
ราคาที่เสนอ 51,700.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6400113  /  16-08-64

205 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 18,783.75 18,783.75 เฉพาะเจาะจง
หจก. ดรัก เทสท์ต้ิง(ส านักงานใหญ่) 
ราคาที่เสนอ 18,784.00 บาท

หจก. ดรัก เทสท์ต้ิง(ส านักงานใหญ่) 
ราคาที่เสนอ 18,784.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6400114  /  16-08-64

206 วสัดุงานบา้นงานครัว 5,150.00 5,150.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาที่เสนอ 5,150.00 บาท

ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาที่เสนอ 5,150.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P36400095  /  16-08-64

207 วสัดุงานบา้นงานครัว 1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง
หจก บบี ีบุค๊ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี 
ราคาที่เสนอ 1,440.00 บาท

หจก บบี ีบุค๊ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี 
ราคาที่เสนอ 1,440.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P36400096  /  16-08-64

208 วสัดุงานบา้นงานครัวCovid 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาที่เสนอ 2,200.00 บาท

ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาที่เสนอ 2,200.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P36400090  /  16-08-64

209 วสัดุงานบา้นงานครัวCovid 8,085.00 8,085.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาที่เสนอ 8,085.00 บาท

ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาที่เสนอ 8,085.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P36400091  /  16-08-64



แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2564  ( แบบสขร.1)
โรงพยาบาลโพทะเล

วันทีจ่าก  1 สิงหาคม 2564 ถึง  31 สิงหาคม 2564

ล าดับ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ
วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท)งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

210 วสัดุคอมพวิเตอร์ 31,250.00 31,250.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เซ็น เซ็นเตอร์ 
ราคาที่เสนอ 31,250.00 บาท

ร้าน เซ็น เซ็นเตอร์ 
ราคาที่เสนอ 31,250.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P76400020  /  19-08-64

211 ค่าซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ยูแคร์ เมดิคอล จ ากัด(ส านักงานใหญ่) 
ราคาที่เสนอ 3,800.00 บาท

บริษทั ยูแคร์ เมดิคอล จ ากัด(ส านักงานใหญ่) 
ราคาที่เสนอ 3,800.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม Z86400032  /  09-08-64

212 วสัดุการแพทย์ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบทเทอร์ไลฟ ์เมดิแคร์ จ ากัด ส านักงานใหญ่ 
ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท

บริษทั เบทเทอร์ไลฟ ์เมดิแคร์ จ ากัด ส านักงานใหญ่ 
ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PL6400051  /  03-08-64

213 วสัดุส านักงาน 5,313.00 5,313.00 เฉพาะเจาะจง
หจก บบี ีบุค๊ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี 
ราคาที่เสนอ 5,313.00 บาท

หจก บบี ีบุค๊ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี 
ราคาที่เสนอ 5,313.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6400100  /  16-08-64

214 วสัดุส านักงาน 6,355.00 6,355.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาที่เสนอ 6,355.00 บาท

ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาที่เสนอ 6,355.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6400101  /  16-08-64

215 วสัดุส านักงาน 12,700.00 12,700.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ทัศนีย์การพมิพ ์
ราคาที่เสนอ 12,700.00 บาท

ร้าน ทัศนีย์การพมิพ ์
ราคาที่เสนอ 12,700.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6400102  /  16-08-64

216 วสัดุส านักงานCovid19 2,042.00 2,042.00 เฉพาะเจาะจง
หจก บบี ีบุค๊ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี 
ราคาที่เสนอ 2,042.00 บาท

หจก บบี ีบุค๊ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี 
ราคาที่เสนอ 2,042.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6400106  /  16-08-64

217 วสัดุส านักงานCovid19 5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาที่เสนอ 5,900.00 บาท

ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาที่เสนอ 5,900.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6400107  /  16-08-64

218 ค่าสาธารณูปโภค 300.88 300.88 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาที่เสนอ 301.00 บาท

บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ราคาที่เสนอ 301.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ZB6400117  /  01-07-64

219 วสัดุการเกษตร 970.00 970.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาที่เสนอ 970.00 บาท

ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด 
ราคาที่เสนอ 970.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม Q86400014  /  16-08-64

220 เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 2,311.20 2,311.20 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 2,311.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 2,311.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6400169  /  16-08-64

221 เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 19,500.00 บาท

บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 19,500.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6400170  /  16-08-64

222 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 31,250.00 31,250.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั อาร์เอ็กซ์  จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 31,250.00 บาท

บริษทั อาร์เอ็กซ์  จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 31,250.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PM6400115  /  17-08-64

223 ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 3,040.00 3,040.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เซ็น เซ็นเตอร์ 
ราคาที่เสนอ 3,040.00 บาท

ร้าน เซ็น เซ็นเตอร์ 
ราคาที่เสนอ 3,040.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม Q96400012  /  18-08-64

224 เวชภณัฑ์ยา 2,204.20 2,204.20 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 2,204.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 2,204.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400739  /  11-08-64

225 เวชภณัฑ์ยา 30,174.00 30,174.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
30,174.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
30,174.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400740  /  11-08-64

226 เวชภณัฑ์ยา 33,600.00 33,600.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด 
ราคาที่เสนอ 33,600.00 บาท

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด 
ราคาที่เสนอ 33,600.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400741  /  11-08-64

227 เวชภณัฑ์ยา 8,940.00 8,940.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ภญิโญฟาร์มาซี 
ราคาที่เสนอ 8,940.00 บาท

หจก. ภญิโญฟาร์มาซี 
ราคาที่เสนอ 8,940.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400742  /  11-08-64

228 เวชภณัฑ์ยา 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

บริษทั แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400743  /  11-08-64



แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2564  ( แบบสขร.1)
โรงพยาบาลโพทะเล

วันทีจ่าก  1 สิงหาคม 2564 ถึง  31 สิงหาคม 2564

ล าดับ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ
วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท)งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

229 เวชภณัฑ์ยา 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 2,300.00 บาท

บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 2,300.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400744  /  11-08-64

230 เวชภณัฑ์ยา 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 10,000.00 บาท

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 10,000.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400745  /  11-08-64

231 เวชภณัฑ์ยา 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 4,000.00 บาท

บริษทั ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 4,000.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400746  /  11-08-64

232 เวชภณัฑ์ยา 19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 19,200.00บาท

บริษทั พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 19,200.00บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400747  /  11-08-64

233 เวชภณัฑ์ยา 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 2,568.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 2,568.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400748  /  11-08-64

234 เวชภณัฑ์ยา 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟาร์มาแลนด์(1982) จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 1,284.00 บาท

บริษทั ฟาร์มาแลนด์(1982) จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 1,284.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400749  /  11-08-64

235 เวชภณัฑ์ยา 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 3,200.00 บาท

บริษทั ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 3,200.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400750  /  11-08-64

236 เวชภณัฑ์ยา 3,531.00 3,531.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 3,531 บาท

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 3,531 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400751  /  11-08-64

237 เวชภณัฑ์ยา 7,280.00 7,280.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 7,280.00 บาท

บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 7,280.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PN6400752  /  11-08-64

238 วสัดุบริโภคCovid19 19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง
นาย เลิศศักด์ิ เศิศพร้อม 
ราคาที่เสนอ 19,500.00 บาท

นาย เลิศศักด์ิ เศิศพร้อม 
ราคาที่เสนอ 19,500.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม OT6400012  /  02-08-64

239 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น 7,868.78 7,868.78 เฉพาะเจาะจง
 การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอโพทะเล 
ราคาที่เสนอ 7,869.00 บาท

 การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอโพทะเล 
ราคาที่เสนอ 7,869.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P26400133  /  14-07-64

240 วสัดุงานบา้นงานครัวCovid19 18,500.00 18,500.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เอ็น เอส ที กรุ๊ป 2017  
ราคาที่เสนอ 18,500.00 บาท

ร้าน เอ็น เอส ที กรุ๊ป 2017  
ราคาที่เสนอ 18,500.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P36400070  /  16-07-64

241 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ไอที มาสเตอร์ 
ราคาที่เสนอ 3,500.00 บาท

ร้าน ไอที มาสเตอร์ 
ราคาที่เสนอ 3,500.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P56400022  /  02-08-64

242 วสัดุทันตกรรม 5,190.00 5,190.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 5,190.00 บาท

บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 5,190.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม P86400053  /  16-08-64

243 วสัดุก่อสร้าง 333.00 333.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. จิราวฒิุค้าไม้ และวสัดุ(ส านักงานใหญ่) 
ราคาที่เสนอ 333.00 บาท

หจก. จิราวฒิุค้าไม้ และวสัดุ(ส านักงานใหญ่) 
ราคาที่เสนอ 333.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PE6400074  /  23-08-64

244 เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 1,412.40 1,412.40 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 1,412.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 1,412.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6400169  /  16-08-64

245 เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 24,881.02 24,881.02 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เนิร์สซ่ิง โฮม จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 24,881.00 บาท

บริษทั เนิร์สซ่ิง โฮม จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 24,881.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6400171  /  17-08-64

246 วสัดุการแพทย์ 24,500.00 24,500.00 เฉพาะเจาะจง
 นิตยาเหล็กเพชร 
ราคาที่เสนอ 24,500.00 บาท

 นิตยาเหล็กเพชร 
ราคาที่เสนอ 24,500.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PL6400052  /  04-08-64

247 วสัดุส านังานCovid19 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เมดิกา แพค็กิ้ง จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 22,000.00 บาท

บริษทั เมดิกา แพค็กิ้ง จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 22,000.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6400098  /  02-08-64



แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2564  ( แบบสขร.1)
โรงพยาบาลโพทะเล

วันทีจ่าก  1 สิงหาคม 2564 ถึง  31 สิงหาคม 2564

ล าดับ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ
วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท)งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

248 วสัดุส านักงาน 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ทัศนีย์การพมิพ ์
ราคาที่เสนอ 4,200.00 บาท

ร้าน ทัศนีย์การพมิพ ์
ราคาที่เสนอ 4,200.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6400109  /  16-08-64

249 วสัดุส านักงานCovid19 160.00 160.00 เฉพาะเจาะจง
หจก บบี ีบุค๊ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี 
ราคาที่เสนอ 160.00 บาท

หจก บบี ีบุค๊ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี 
ราคาที่เสนอ 160.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PO6400110  /  16-08-64

250 ค่าจ้างตรวจพเิศษ(เอ็กซเรย)์ 69,560.70 69,560.70 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟลอริช เมดิคอล จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 69,561.00 บาท

บริษทั ฟลอริช เมดิคอล จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 69,561.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6400129  /  01-07-64

251 ค่าจ้างตรวจพเิศษ(เอ็กซเรย)์ 24,660.00 24,660.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั จี ดี โฟร์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 24,660.00 บาท

บริษทั จี ดี โฟร์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 24,660.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6400130  /  01-07-64

252 ค่าจ้างตรวจพเิศษ(เอ็กซเรย)์ 55,637.00 55,637.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 55,637.00 บาท

บริษทั โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 55,637.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6400131  /  01-07-64

253 ค่าจ้างตรวจพเิศษ(เอ็กซเรย)์ 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โรงพยาบาลปากน้ าโพ ส านักงานใหญ่ 
ราคาที่เสนอ 8,400.00 บาท

บริษทั โรงพยาบาลปากน้ าโพ ส านักงานใหญ่ 
ราคาที่เสนอ 8,400.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6400132  /  01-07-64

254 ค่าจ้างตรวจพเิศษ(เอ็กซเรย)์ 4,760.00 4,760.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 4,760.00 บาท

บริษทั โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 4,760.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6400133  /  02-08-64

255 ค่าจ้างตรวจพเิศษ(เอ็กซเรย)์ 10,650.00 10,650.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 10,650.00 บาท

บริษทั โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 10,650.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6400134  /  02-08-64

256 ตามจ่าย 643.00 643.00 เฉพาะเจาะจง
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหนิ 
ราคาที่เสนอ 643.00 บาท

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหนิ 
ราคาที่เสนอ 643.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6400135  /  26-08-64

257 ตามจ่าย 4,296.00 4,296.00 เฉพาะเจาะจง
 โรงพยาบาลบงึนาราง 
ราคาที่เสนอ 4,296.00 บาท

 โรงพยาบาลบงึนาราง 
ราคาที่เสนอ 4,296.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6400136  /  26-08-64

258 ตามจ่าย 114,078.00 114,078.00 เฉพาะเจาะจง
 โรงพยาบาลบางมูลนาก 
ราคาที่เสนอ 114,078.00 บาท

 โรงพยาบาลบางมูลนาก 
ราคาที่เสนอ 114,078.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6400137  /  26-08-64

259 ตามจ่าย 8,163.00 8,163.00 เฉพาะเจาะจง
 โรงพยาบาลบางมูลนาก 
ราคาที่เสนอ 8,163.00 บาท

 โรงพยาบาลบางมูลนาก 
ราคาที่เสนอ 8,163.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6400137  /  26-08-64

260 ตามจ่าย 104,698.00 104,698.00 เฉพาะเจาะจง
 โรงพยาบาลพจิิตร 
ราคาที่เสนอ 104,698.00 บาท

 โรงพยาบาลพจิิตร 
ราคาที่เสนอ 104,698.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6400138  /  26-08-64

261 ตามจ่าย 9,440.00 9,440.00 เฉพาะเจาะจง
 โรงพยาบาลพจิิตร 
ราคาที่เสนอ 9,440.00 บาท

 โรงพยาบาลพจิิตร 
ราคาที่เสนอ 9,440.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6400138  /  26-08-64

262 ตามจ่าย 21,346.25 21,346.25 เฉพาะเจาะจง
 โรงพยาบาลพจิิตร 
ราคาที่เสนอ 21,346.00 บาท

 โรงพยาบาลพจิิตร 
ราคาที่เสนอ 21,346.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม NH6400138  /  26-08-64

263 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ส านักงาน 5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง
 ค ารณ  เคร่ืองเย็น 
ราคาที่เสนอ 5,200.00 บาท

 ค ารณ  เคร่ืองเย็น 
ราคาที่เสนอ 5,200.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม Z16400015  /  02-08-64

264 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาตึกสิริขจ 38,500.00 38,500.00 เฉพาะเจาะจง
นาย สท้าน สนสกุล 
ราคาที่เสนอ 38,500.00 บาท

นาย สท้าน สนสกุล 
ราคาที่เสนอ 38,500.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PZ6400026  /  02-08-64

265 ครุภณัฑ์การแพทย์ 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ยูแคร์ เมดิคอล จ ากัด(ส านักงานใหญ่) 
ราคาที่เสนอ 8,400.00 บาท

บริษทั ยูแคร์ เมดิคอล จ ากัด(ส านักงานใหญ่) 
ราคาที่เสนอ 8,400.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม Z76400026  /  02-08-64

266 เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 50,097.40 50,097.40 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 50,097.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 50,097.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6400172  /  17-08-64



แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2564  ( แบบสขร.1)
โรงพยาบาลโพทะเล

วันทีจ่าก  1 สิงหาคม 2564 ถึง  31 สิงหาคม 2564

ล าดับ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ
วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท)งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

267 เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 6,645.00 6,645.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 6,645.00 บาท

บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 6,645.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6400173  /  17-08-64

268 วสัดุการแพทย์ 15,960.00 15,960.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล  จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 15,960.00 บาท

หจก. เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล  จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 15,960.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PL6400053  /  04-08-64

269 วสัดุการแพทย์ 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เมส เทรดด้ิง จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 5,600.00 บาท

บริษทั เมส เทรดด้ิง จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 5,600.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PL6400054  /  05-08-64

270 เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 2,889.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 2,889.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 2,889.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6400172  /  17-08-64

271 ค่าจ้างท าฟนัปลอม 36,422.80 36,422.80 เฉพาะเจาะจง
 รุ่งนภา เดนตอลแลป 
ราคาที่เสนอ 36,423.00 บาท

 รุ่งนภา เดนตอลแลป 
ราคาที่เสนอ 36,423.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ME6400060  /  25-08-64

272 ค่าจ้างท าฟนัปลอม 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอ็กซา ซีแลม จ ากัด(สาขาพษิณุโลก) 
ราคาที่เสนอ 900.00 บาท

บริษทั เอ็กซา ซีแลม จ ากัด(สาขาพษิณุโลก) 
ราคาที่เสนอ 900.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม ME6400061  /  25-08-64

273 เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 21,935.00 21,935.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 21,935.00 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 21,935.00 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสม PJ6400172  /  17-08-64

จ านวนเงนิรวมทัง้สิ้น 4,100,605.04  บาท

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

วนัที่รายงาน ......................................................


