
ล ำดับ
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรอืจัดจ้ำง

วงเงนิที่
จัดซ้ือหรอื

จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
ผู้ได้รบักำรคัดเลือก

และรำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง
เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำหรอื
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 ค่าตรวจห้องปฏิบัติการ 21,722.00 21,722.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด(สาขาพิษณุโลก)
ราคาที่เสนอ 21,722.00 บาท

บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด(สาขาพิษณุโลก)
ราคาที่เสนอ 21,722.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ME6100086     6/11/2018

2 ค่าตรวจห้องปฏิบัติการ 41,730.00 41,730.00 เฉพาะเจาะจง
 รุ่งนภา เดนตอลแลป
ราคาที่เสนอ 41,730 บาท

 รุ่งนภา เดนตอลแลป
ราคาที่เสนอ 41,730 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ME6100085     6/11/2018

3 ค่าตรวจห้องปฏิบัติการ 30,640.00 30,640.00 เฉพาะเจาะจง
 ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท์ี่3 นครสวรรค์
ราคาที่เสนอ 30,640.00 บาท

 ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท์ี่3 นครสวรรค์
ราคาที่เสนอ 30,640.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ME6200001     8/11/2018

4 ค่าตรวจห้องปฏิบัติการ 12,940.00 12,940.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอร่ี แมเนจเม้นท์ คอร์ป จ ากัด
ราคาที่เสนอ 12,940.00 บาท

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอร่ี แมเนจเม้นท์ คอร์ป จ ากัด
ราคาที่เสนอ 12,940.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ME6100084     9/11/2018

5 ค่าตรวจห้องปฏิบัติการ 40,510.00 40,510.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สุรนารี เมดิคอล แล็บ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 40,510.00 บาท

บริษัท สุรนารี เมดิคอล แล็บ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 40,510.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ME6100076     14/11/2018

6 ค่าตรวจห้องปฏิบัติการ 8,680.00 8,680.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ศูนยแ์ลบธนบุรี   จ ากัด
ราคาที่เสนอ 8,680.00 บาท

บริษัท ศูนยแ์ลบธนบุรี   จ ากัด
ราคาที่เสนอ 8,680.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ME6100082     14/11/2018

7 ค่าตรวจห้องปฏิบัติการ 26,130.00 26,130.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สุรนารี เมดิคอล แล็บ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 26,130.00 บาท

บริษัท สุรนารี เมดิคอล แล็บ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 26,130.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ME6100083     14/11/2018

8 ค่าตรวจห้องปฏิบัติการ 1,819.00 1,819.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท พี ซี เด็นตับ แลป จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
ราคาที่เสนอ 1,819.00 บาท

บริษัท พี ซี เด็นตับ แลป จ ากัด(ส านักงานใหญ่)
ราคาที่เสนอ 1,819.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ME6200011     30/11/2018

9 ค่าตรวจห้องปฏิบัติการ 909.50 909.50 เฉพาะเจาะจง
บริษัท พี ซี เด็นตับ แลป จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
ราคาที่เสนอ 909.50 บาท

บริษัท พี ซี เด็นตับ แลป จ ากัด(ส านักงานใหญ่)
ราคาที่เสนอ 909.50 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ME6200011     30/11/2018

10 ค่าตรวจห้องปฏิบัติการ 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท พี ซี เด็นตับ แลป จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
ราคาที่เสนอ 2,568.00 บาท

บริษัท พี ซี เด็นตับ แลป จ ากัด(ส านักงานใหญ่)
ราคาที่เสนอ 2,568.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ME6200011     30/11/2018

11 ค่าตรวจห้องปฏิบัติการ 6,930.00 6,930.00 เฉพาะเจาะจง
 โรงพยาบาลบางมูลนาก
ราคาที่เสนอ 6,930.0 บาท

 โรงพยาบาลบางมูลนาก
ราคาที่เสนอ 6,930.0 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ME6200013     27/11/2018

12 ค่าตรวจห้องปฏิบัติการ 19,925.00 19,925.00 เฉพาะเจาะจง
 โรงพยาบาลบางมูลนาก
ราคาที่เสนอ 19,925.00 บาท

 โรงพยาบาลบางมูลนาก
ราคาที่เสนอ 19,925.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ME6200014     27/11/2018

13 ค่าตรวจห้องปฏิบัติการ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง
 ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท์ี่3 นครสวรรค์
ราคาที่เสนอ 2,400.00 บาท

 ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท์ี่3 นครสวรรค์
ราคาที่เสนอ 2,400.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ME6200015     27/11/2018

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.2561

โรงพยำบำลโพทะเล

วันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561



ล ำดับ
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรอืจัดจ้ำง

วงเงนิที่
จัดซ้ือหรอื

จัดจ้ำง (บำท)
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(บำท)

วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
ผู้ได้รบักำรคัดเลือก

และรำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง
เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำหรอื
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.2561

โรงพยำบำลโพทะเล

วันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561

14 ค่าตรวจห้องปฏิบัติการ 1,510.00 1,510.00 เฉพาะเจาะจง
 โรงพยาบาลพิจติร
ราคาที่เสนอ 1,510.00 บาท

 โรงพยาบาลพิจติร
ราคาที่เสนอ 1,510.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ME6200016     27/11/2018

15 ค่าตรวจห้องปฏิบัติการ 36,600.00 36,600.00 เฉพาะเจาะจง
 ศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
ราคาที่เสนอ 36,600.00 บาท

 ศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
ราคาที่เสนอ 36,600.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ME6200017     28/11/2018

16 ค่าน  าด่ืม 3,623.00 3,623.00 เฉพาะเจาะจง
นาง ดารารัตน์ มติมาลังการ
ราคาที่เสนอ 3,623.00 บาท

นาง ดารารัตน์ มติมาลังการ
ราคาที่เสนอ 3,623.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว OT6200002     15/11/2018

17 ค่าถ่ายเอกสาร 3,638.00 3,638.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรชั่น จ ากัด
ราคาที่เสนอ 3,638.00 บาท

บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรชั่น จ ากัด
ราคาที่เสนอ 3,638.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว O46200006     19/11/2018

18 ค่าจา้งเหมาบุคลากร 34,250.70 34,250.70 เฉพาะเจาะจง
บริษัท พีเจเอ็ม เทคโนโลย ีจ ากัด
ราคาที่เสนอ 34,250.00 บาท

บริษัท พีเจเอ็ม เทคโนโลย ีจ ากัด
ราคาที่เสนอ 34,250.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว P26200015     8/11/2018

19 ค่าจา้งเหมาบุคลากร 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง
 เทศบาลต าบลโพทะเล
ราคาที่เสนอ 2,500.00 บาท

 เทศบาลต าบลโพทะเล
ราคาที่เสนอ 2,500.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว P26200009     8/11/2018

20 ค่าจา้งเหมาบุคลากร 17,412.00 17,412.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์
ราคาที่เสนอ 17,412.00 บาท

หจก. ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์
ราคาที่เสนอ 17,412.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว P26200012     8/11/2018

21 ค่าจา้งเหมาบุคลากร 550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วสิ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 550.00 บาท

บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วสิ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 550.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว P26200018     19/11/2018

22 ค่าจา้งเหมาบุคลากร 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วสิ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 5,400.00 บาท

บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วสิ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 5,400.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว P26200018     19/11/2018

23 ค่าจา้งเหมาบุคลากร 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วสิ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 1,800.00 บาท

บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วสิ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 1,800.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว P26200018     19/11/2018

24 ค่าจา้งเหมาบุคลากร 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วสิ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 4,200.00 บาท

บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วสิ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 4,200.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว P26200018     19/11/2018

25 ค่าจา้งเหมาบุคลากร 3,850.00 3,850.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วสิ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 3,850.00 บาท

บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วสิ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 3,850.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว P26200018     19/11/2018

26 ค่าจา้งเหมาบุคลากร 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วสิ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 1,200.00 บาท

บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วสิ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 1,200.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว P26200019     19/11/2018



ล ำดับ
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรอืจัดจ้ำง

วงเงนิที่
จัดซ้ือหรอื

จัดจ้ำง (บำท)
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(บำท)

วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
ผู้ได้รบักำรคัดเลือก

และรำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง
เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำหรอื
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.2561

โรงพยำบำลโพทะเล

วันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561

27 ค่าจา้งเหมาบุคลากร 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วสิ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 1,100.00 บาท

บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วสิ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 1,100.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว P26200019     19/11/2018

28 ค่าจา้งเหมาบุคลากร 39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทีจแีอล เมดิคัล ซิสเต็มส์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 39,000.00 บาท

บริษัท ทีจแีอล เมดิคัล ซิสเต็มส์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 39,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว P26200021     30/11/2018

29 ค่าจา้งเหมาบุคลากร 11,030.00 11,030.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว สุธาทิพย ์ เหม็นเณร
ราคาที่เสนอ 11,030.00 บาท

นางสาว สุธาทิพย ์ เหม็นเณร
ราคาที่เสนอ 11,030.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว P26200025     30/11/2018

30 ค่าจา้งเหมาบุคลากร 11,030.00 11,030.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว ชลจติร  สิงห์เรืองรัตนสิทธิ์
ราคาที่เสนอ 11,030.00 บาท

นางสาว ชลจติร  สิงห์เรืองรัตนสิทธิ์
ราคาที่เสนอ 11,030.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว P26200026     30/11/2018

31 ค่าจา้งเหมาบุคลากร 8,601.90 8,601.90 เฉพาะเจาะจง
นางสาว ยพุา บัวอิ่มพันธุ์
ราคาที่เสนอ 8,601.90 บาท

นางสาว ยพุา บัวอิ่มพันธุ์
ราคาที่เสนอ 8,601.90 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว P26200027     30/11/2018

32 ค่าจา้งเหมาบุคลากร 9,032.00 9,032.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว นิภาภัทร ยนิดี
ราคาที่เสนอ 9,032.00 บาท

นางสาว นิภาภัทร ยนิดี
ราคาที่เสนอ 9,032.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว P26200028     30/11/2018

33 ค่าจา้งเหมาบุคลากร 6,552.00 6,552.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว ชมพูนุช กาบแก้ว
ราคาที่เสนอ 6,552.00 บาท

นางสาว ชมพูนุช กาบแก้ว
ราคาที่เสนอ 6,552.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว P26200030     30/11/2018

34 ค่าจา้งเหมาบุคลากร 9,698.65 9,698.65 เฉพาะเจาะจง
นาย ปริญญา  กล่ินหอม
ราคาที่เสนอ 9,698.65 บาท

นาย ปริญญา  กล่ินหอม
ราคาที่เสนอ 9,698.65 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว P26200029     30/11/2018

35 ค่าจา้งเหมาบุคลากร 92,169.00 92,169.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน พิจติร เซ็นเตอร์ คลีนนิ่ง
ราคาที่เสนอ 92,169.00 บาท

ร้าน พิจติร เซ็นเตอร์ คลีนนิ่ง
ราคาที่เสนอ 92,169.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว P26200024     30/11/2018

36 วสัดุงานบ้านงานครัว 384.00 384.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด
ราคาที่เสนอ 384.00 บาท

ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด
ราคาที่เสนอ 384.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว P36200008     9/11/2018

37 วสัดุงานบ้านงานครัว 16,627.80 16,627.80 เฉพาะเจาะจง
หจก. นุชนรินทร์ คลีน แอนด์ ซัพพลาย(ส านักงานใหญ)่
ราคาที่เสนอ 16,627.80 บาท

หจก. นุชนรินทร์ คลีน แอนด์ ซัพพลาย(ส านักงานใหญ่)
ราคาที่เสนอ 16,627.80 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว P36200009     9/11/2018

38 วสัดุงานบ้านงานครัว 6,213.00 6,213.00 เฉพาะเจาะจง
หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี
ราคาที่เสนอ 6,213.00 บาท

หจก บีบี บุค๊ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี
ราคาที่เสนอ 6,213.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว P36200010     9/11/2018

39 วสัดุงานบ้านงานครัว 190.00 190.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. บีบี บุค๊ แอนด์สเตชั่นเนอร่ี
ราคาที่เสนอ 190.00 บาท

หจก. บีบี บุค๊ แอนด์สเตชั่นเนอร่ี
ราคาที่เสนอ 190.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว P36200011     14/11/2018



ล ำดับ
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรอืจัดจ้ำง

วงเงนิที่
จัดซ้ือหรอื

จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
ผู้ได้รบักำรคัดเลือก

และรำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง
เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำหรอื
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.2561

โรงพยำบำลโพทะเล

วันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561

40 วสัดุงานบ้านงานครัว 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เอ็น เอส ที กรุ๊ป 2017
ราคาที่เสนอ 14,000.00 บาท

ร้าน เอ็น เอส ที กรุ๊ป 2017
ราคาที่เสนอ 14,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว P36200006     14/11/2018

41 วสัดุงานบ้านงานครัว 290.00 290.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. บีบี บุค๊ แอนด์สเตชั่นเนอร่ี
ราคาที่เสนอ 290.00 บาท

หจก. บีบี บุค๊ แอนด์สเตชั่นเนอร่ี
ราคาที่เสนอ 290.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว P36200013     15/11/2018

42 วสัดุงานบ้านงานครัว 1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด
ราคาที่เสนอ 1,050.00 บาท

ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด
ราคาที่เสนอ 1,050.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว P36200014     23/11/2018

43 วสัดุงานบ้านงานครัว 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เอ็น เอส ที กรุ๊ป 2017
ราคาที่เสนอ 20,000.00 บาท

ร้าน เอ็น เอส ที กรุ๊ป 2017
ราคาที่เสนอ 20,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว P36200015     29/11/2018

44 ค่าซ่อมครุภัณฑ์ 22,300.00 22,300.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท อินเตอร์คอมพิวเตอร์เซอร์วสิ แอนด์ เทคโนโลย ีจ ากัด
ราคาที่เสนอ 22,300.00 บาท

บริษัท อินเตอร์คอมพิวเตอร์เซอร์วสิ แอนด์ เทคโนโลย ีจ ากัด
ราคาที่เสนอ 22,300.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว P76200002     26/11/2018

45 วสัดุทันตกรรม 1,290.00 1,290.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด
ราคาที่เสนอ 1,290.00 บาท

บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด
ราคาที่เสนอ 1,290.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว P86200001     14/11/2018

46 วสัดุทันตกรรม 17,138.00 17,138.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด
ราคาที่เสนอ 17,138.00 บาท

บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด
ราคาที่เสนอ 17,138.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว P86200002     14/11/2018

47 วสัดุทันตกรรม 11,360.00 11,360.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด
ราคาที่เสนอ 11,360.00 บาท

บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด
ราคาที่เสนอ 11,360.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว P86200003     28/11/2018

48 วสัดุทันตกรรม 1,095.00 1,095.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท nuvoDent
ราคาที่เสนอ 1,095.00 บาท

บริษัท nuvoDent
ราคาที่เสนอ 1,095.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว P86200004     28/11/2018

49 วสัดุทันตกรรม 9,650.00 9,650.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์
ราคาที่เสนอ 9,650.00 บาท

หจก. เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์
ราคาที่เสนอ 9,650.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว P86200005     29/11/2018

50 วสัดุทันตกรรม 4,966.94 4,966.94 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด
ราคาที่เสนอ 4,966.94 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด
ราคาที่เสนอ 4,966.94 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว P86200006     29/11/2018

51 วสัดุทันตกรรม 14,735.00 14,735.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ว ีอาร์ พี เด้นท์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 14,735.00 บาท

บริษัท ว ีอาร์ พี เด้นท์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 14,735.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว P86200007     29/11/2018

52 วสัดุทันตกรรม 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด
ราคาที่เสนอ 2,000.00 บาท

บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด
ราคาที่เสนอ 2,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว P86200008     29/11/2018



ล ำดับ
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรอืจัดจ้ำง

วงเงนิที่
จัดซ้ือหรอื

จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
ผู้ได้รบักำรคัดเลือก

และรำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง
เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำหรอื
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.2561

โรงพยำบำลโพทะเล

วันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561

53 วสัดุทันตกรรม 13,680.00 13,680.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ยนูิตี  เด็นตัล จ ากัด
ราคาที่เสนอ 13,680.00 บาท

บริษัท ยนูิตี  เด็นตัล จ ากัด
ราคาที่เสนอ 13,680.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว P86200009     29/11/2018

54 ค่าซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 14,391.50 14,391.50 เฉพาะเจาะจง
บริษัท น าววิฒัน์การช่าง(1992)จ ากัด
ราคาที่เสนอ 14,391.50 บาท

บริษัท น าววิฒัน์การช่าง(1992)จ ากัด
ราคาที่เสนอ 14,391.50 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว Z86200002     19/11/2018

55 ค่าซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท น าววิฒัน์การช่าง(1992)จ ากัด
ราคาที่เสนอ 5,350.00 บาท

บริษัท น าววิฒัน์การช่าง(1992)จ ากัด
ราคาที่เสนอ 5,350.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว Z86200003     19/11/2018

56 วสัดุไฟฟ้า 3,567.00 3,567.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ศรีทองการไฟฟ้า
ราคาที่เสนอ 3,567.00 บาท

หจก. ศรีทองการไฟฟ้า
ราคาที่เสนอ 3,567.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PB6200004     20/11/2018

57 วสัดุไฟฟ้า 1,708.00 1,708.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ศรีทองการไฟฟ้า
ราคาที่เสนอ 1,708.00 บาท

หจก. ศรีทองการไฟฟ้า
ราคาที่เสนอ 1,708.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PB6200005     20/11/2018

58 วสัดุก่อสร้าง 860.00 860.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก
ราคาที่เสนอ 860.00 บาท

ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก
ราคาที่เสนอ 860.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PE6200004     15/11/2018

59 วสัดุก่อสร้าง 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง
นาย อิศเรศ  ชวดชาวนา
ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท

นาย อิศเรศ  ชวดชาวนา
ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PE6200005     19/11/2018

60 วสัดุก่อสร้าง 765.00 765.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก
ราคาที่เสนอ 765.00 บาท

ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก
ราคาที่เสนอ 765.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PE6200006     28/11/2018

61 ค่าซ่อมยานพาหนะ 4,015.71 4,015.71 เฉพาะเจาะจง
บริษัท อลินกิจสยาม จ ากัด สาขาบึงนาราง(สาขาที0่0004)
ราคาที่เสนอ 4,015.71 บาท

บริษัท อลินกิจสยาม จ ากัด สาขาบึงนาราง(สาขาที0่0004)
ราคาที่เสนอ 4,015.71 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PI6200003     9/11/2018

62 ค่าซ่อมยานพาหนะ 4,043.53 4,043.53 เฉพาะเจาะจง
บริษัท อลินกิจสยาม จ ากัด สาขาบึงนาราง(สาขาที0่0004)
ราคาที่เสนอ 4,043.53 บาท

บริษัท อลินกิจสยาม จ ากัด สาขาบึงนาราง(สาขาที0่0004)
ราคาที่เสนอ 4,043.53 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PI6200004     9/11/2018

63 ค่าซ่อมยานพาหนะ 2,950.00 2,950.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก
ราคาที่เสนอ 2,950.00 บาท

ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก
ราคาที่เสนอ 2,950.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PI6200005     22/11/2018

64 ค่าซ่อมยานพาหนะ 16,660.44 16,660.44 เฉพาะเจาะจง
บริษัท มิตซูวฒิุกลการ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 16,660.44 บาท

บริษัท มิตซูวฒิุกลการ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 16,660.44 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PI6200006     23/11/2018

65 ค่าซ่อมยานพาหนะ 1,875.00 1,875.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน สไป๊ซ์ คาร์แคร์
ราคาที่เสนอ 1,875.00 บาท

ร้าน สไป๊ซ์ คาร์แคร์
ราคาที่เสนอ 1,875.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PI6200007     28/11/2018



ล ำดับ
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรอืจัดจ้ำง

วงเงนิที่
จัดซ้ือหรอื

จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
ผู้ได้รบักำรคัดเลือก

และรำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง
เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำหรอื
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.2561

โรงพยำบำลโพทะเล

วันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561

66 ค่าวสัดุเชื อเพลิง 49,759.28 49,759.28 เฉพาะเจาะจง
หจก. เต็งเจริญทรัพยไ์พศาล
ราคาที่เสนอ 49,759.28 บาท

หจก. เต็งเจริญทรัพยไ์พศาล
ราคาที่เสนอ 49,759.28 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PH6200001     14/11/2018

67 ค่าวสัดุเชื อเพลิง 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ศรีทองการไฟฟ้า
ราคาที่เสนอ 400.00 บาท

หจก. ศรีทองการไฟฟ้า
ราคาที่เสนอ 400.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PH6200003     15/11/2018

68 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท วทิยาศรม จ ากัด
ราคาที่เสนอ 10,200.00 บาท

บริษัท วทิยาศรม จ ากัด
ราคาที่เสนอ 10,200.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PJ6200019     6/11/2018

69 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 28,500.00 28,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เมดิกา แพ็คกิ ง จ ากัด
ราคาที่เสนอ 28,500.00 บาท

บริษัท เมดิกา แพ็คกิ ง จ ากัด
ราคาที่เสนอ 28,500.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PJ6200020     6/11/2018

70 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 13,554.00 13,554.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เนิร์สซ่ิง โฮม จ ากัด
ราคาที่เสนอ 13,554.00 บาท

บริษัท เนิร์สซ่ิง โฮม จ ากัด
ราคาที่เสนอ 13,554.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PJ6200021     6/11/2018

71 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 15,095.00 15,095.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท อุดมภัณฑ์  ซัพพลาย จ ากัด
ราคาที่เสนอ 15,095.00 บาท

บริษัท อุดมภัณฑ์  ซัพพลาย จ ากัด
ราคาที่เสนอ 15,095.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PJ6200022     6/11/2018

72 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 18,330.00 18,330.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด
ราคาที่เสนอ 18,330.00 บาท

ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด
ราคาที่เสนอ 18,330.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PJ6200024     9/11/2018

73 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด
ราคาที่เสนอ 7,000.00 บาท

บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด
ราคาที่เสนอ 7,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PJ6200018     9/11/2018

74 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด
ราคาที่เสนอ 8,560.00 บาท

บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด
ราคาที่เสนอ 8,560.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PJ6200026     9/11/2018

75 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง
นาย อภินันท์ ช่ออังชัน
ราคาที่เสนอ 10,000.00 บาท

นาย อภินันท์ ช่ออังชัน
ราคาที่เสนอ 10,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PJ6200025     12/11/2018

76 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 32,956.00 32,956.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด
ราคาที่เสนอ 32,956.00 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด
ราคาที่เสนอ 32,956.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PJ6200027     12/11/2018

77 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,996.00 2,996.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด
ราคาที่เสนอ 2,996.00 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด
ราคาที่เสนอ 2,996.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PJ6200028     12/11/2018

78 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไบโอคอททอน
ราคาที่เสนอ 8,000.00 บาท

บริษัท ไบโอคอททอน
ราคาที่เสนอ 8,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PJ6200029     12/11/2018



ล ำดับ
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรอืจัดจ้ำง

วงเงนิที่
จัดซ้ือหรอื

จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
ผู้ได้รบักำรคัดเลือก

และรำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง
เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำหรอื
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.2561

โรงพยำบำลโพทะเล

วันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561

79 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 25,573.00 25,573.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โอเร็กซ์  เทรดดิ ง  จ ากัด
ราคาที่เสนอ 25,573.00 บาท

บริษัท โอเร็กซ์  เทรดดิ ง  จ ากัด
ราคาที่เสนอ 25,573.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PJ6200030     12/11/2018

80 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท คอสม่า เทรดดิ ง จ ากัด
ราคาที่เสนอ 19,000.00 บาท

บริษัท คอสม่า เทรดดิ ง จ ากัด
ราคาที่เสนอ 19,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PJ6200031     12/11/2018

81 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 34,800.00 34,800.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เอ็น.เอส.ที.กรุ้ป2017
ราคาที่เสนอ 34,800.00 บาท

ร้าน เอ็น.เอส.ที.กรุ้ป2017
ราคาที่เสนอ 34,800.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PJ6200032     14/11/2018

82 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท น าววิฒัน์การช่าง(1992) จ ากัด
ราคาที่เสนอ 10,800.00 บาท

บริษัท น าววิฒัน์การช่าง(1992) จ ากัด
ราคาที่เสนอ 10,800.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PJ6200023     20/11/2018

83 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด
ราคาที่เสนอ 8,025.00 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด
ราคาที่เสนอ 8,025.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PJ6200033     20/11/2018

84 วสัดุการแพทย์ 25,550.00 25,550.00 เฉพาะเจาะจง
 นิตยาเหล็กเพชร
ราคาที่เสนอ 25,550.00 บาท

 นิตยาเหล็กเพชร
ราคาที่เสนอ 25,550.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PL6200002     26/11/2018

85 เวชภัณฑ์ยา 8,100.00 8,100.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากัด
ราคาที่เสนอ 8,100.00 บาท

บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากัด
ราคาที่เสนอ 8,100.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200002     6/11/2018

86 เวชภัณฑ์ยา 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
ราคาที่เสนอ 11,000.00 บาท

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
ราคาที่เสนอ 11,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200056     6/11/2018

87 เวชภัณฑ์ยา 19,350.00 19,350.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ ง จ ากัด
ราคาที่เสนอ 19,350.00 บาท

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ ง จ ากัด
ราคาที่เสนอ 19,350.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200062     6/11/2018

88 เวชภัณฑ์ยา 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ ง จ ากัด
ราคาที่เสนอ 14,000.00 บาท

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ ง จ ากัด
ราคาที่เสนอ 14,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200057     6/11/2018

89 เวชภัณฑ์ยา 7,700.00 7,700.00 เฉพาะเจาะจง
บจก. เมดไลน์
ราคาที่เสนอ 7,700.00 บาท

บจก. เมดไลน์
ราคาที่เสนอ 7,700.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200058     6/11/2018

90 เวชภัณฑ์ยา 1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอฟ.ซี.พี จ ากัด
ราคาที่เสนอ 1,070.00 บาท

บริษัท เอฟ.ซี.พี จ ากัด
ราคาที่เสนอ 1,070.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200059     6/11/2018

91 เวชภัณฑ์ยา 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 2,800.00 บาท

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 2,800.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200060     6/11/2018



ล ำดับ
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรอืจัดจ้ำง

วงเงนิที่
จัดซ้ือหรอื

จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
ผู้ได้รบักำรคัดเลือก

และรำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง
เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำหรอื
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.2561

โรงพยำบำลโพทะเล

วันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561

92 เวชภัณฑ์ยา 9,720.00 9,720.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด
ราคาที่เสนอ 9,720.00 บาท

บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด
ราคาที่เสนอ 9,720.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200061     6/11/2018

93 เวชภัณฑ์ยา 41,835.00 41,835.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด
ราคาที่เสนอ 41,835.00 บาท

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด
ราคาที่เสนอ 41,835.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200063     6/11/2018

94 เวชภัณฑ์ยา 2,720.00 2,720.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทีโอเคมีคอลส์(1979)
ราคาที่เสนอ 2,720.00 บาท

บริษัท ทีโอเคมีคอลส์(1979)
ราคาที่เสนอ 2,720.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200064     6/11/2018

95 เวชภัณฑ์ยา 7,222.50 7,222.50 เฉพาะเจาะจง
บริษัท อาร์เอ็กซ์  จ ากัด
ราคาที่เสนอ 7,222.50 บาท

บริษัท อาร์เอ็กซ์  จ ากัด
ราคาที่เสนอ 7,222.50 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200065     6/11/2018

96 เวชภัณฑ์ยา 3,103.00 3,103.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
ราคาที่เสนอ 3,103.00 บาท

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
ราคาที่เสนอ 3,103.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200066     6/11/2018

97 เวชภัณฑ์ยา 5,832.00 5,832.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
ราคาที่เสนอ 5,832.00 บาท

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
ราคาที่เสนอ 5,832.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200067     6/11/2018

98 เวชภัณฑ์ยา 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท มาสุ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

บริษัท มาสุ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200068     6/11/2018

99 เวชภัณฑ์ยา 15,408.00 15,408.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บี เอ็ล ฮั ว จ ากัด
ราคาที่เสนอ 15,408.00 บาท

บริษัท บี เอ็ล ฮั ว จ ากัด
ราคาที่เสนอ 15,408.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200069     6/11/2018

100 เวชภัณฑ์ยา 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากัด
ราคาที่เสนอ 20,000.00 บาท

บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากัด
ราคาที่เสนอ 20,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200070     6/11/2018

101 เวชภัณฑ์ยา 4,112.40 4,112.40 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 4,112.40 บาท

 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 4,112.40 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200071     9/11/2018

102 เวชภัณฑ์ยา 4,560.00 4,560.00 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 4,560.00 บาท

 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 4,560.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200072     9/11/2018

103 เวชภัณฑ์ยา 4,680.00 4,680.00 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 4,680.00 บาท

 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 4,680.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200074     9/11/2018

104 เวชภัณฑ์ยา 11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด
ราคาที่เสนอ 11,400.00 บาท

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด
ราคาที่เสนอ 11,400.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200075     9/11/2018



ล ำดับ
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรอืจัดจ้ำง

วงเงนิที่
จัดซ้ือหรอื

จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
ผู้ได้รบักำรคัดเลือก

และรำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง
เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำหรอื
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.2561

โรงพยำบำลโพทะเล

วันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561

105 เวชภัณฑ์ยา 64,000.00 64,000.00 เฉพาะเจาะจง
บจก. เมดไลน์
ราคาที่เสนอ 64,000.00 บาท

บจก. เมดไลน์
ราคาที่เสนอ 64,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200076     9/11/2018

106 เวชภัณฑ์ยา 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. จไีอเอส ฟาร์มา
ราคาที่เสนอ 2,800.00 บาท

หจก. จไีอเอส ฟาร์มา
ราคาที่เสนอ 2,800.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200077     9/11/2018

107 เวชภัณฑ์ยา 33,023.00 33,023.00 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 33,023.00 บาท

 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 33,023.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200073     12/11/2018

108 เวชภัณฑ์ยา 23,800.00 23,800.00 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 23,800.00 บาท

 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 23,800.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200073     12/11/2018

109 เวชภัณฑ์ยา 5,940.00 5,940.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 5,940.00 บาท

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 5,940.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200078     12/11/2018

110 เวชภัณฑ์ยา 11,335.00 11,335.00 เฉพาะเจาะจง
หสม. พรีเมด  ฟาร์มา
ราคาที่เสนอ 11,335.00 บาท

หสม. พรีเมด  ฟาร์มา
ราคาที่เสนอ 11,335.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200079     12/11/2018

111 เวชภัณฑ์ยา 13,800.00 13,800.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ห้างขายยาตราเจด็ดาวจ ากัด
ราคาที่เสนอ 13,800.00 บาท

บริษัท ห้างขายยาตราเจด็ดาวจ ากัด
ราคาที่เสนอ 13,800.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200080     12/11/2018

112 เวชภัณฑ์ยา 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอร่ี จ ากัด
ราคาที่เสนอ 8,500.00 บาท

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอร่ี จ ากัด
ราคาที่เสนอ 8,500.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200081     12/11/2018

113 เวชภัณฑ์ยา 52,300.00 52,300.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไบโอจนีีเทค จ ากัด
ราคาที่เสนอ 52,300.00 บาท

บริษัท ไบโอจนีีเทค จ ากัด
ราคาที่เสนอ 52,300.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200082     12/11/2018

114 เวชภัณฑ์ยา 3,760.00 3,760.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
ราคาที่เสนอ 3,760.00 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
ราคาที่เสนอ 3,760.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200083     12/11/2018

115 เวชภัณฑ์ยา 4,587.00 4,587.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
ราคาที่เสนอ 4,587.00 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
ราคาที่เสนอ 4,587.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200084     12/11/2018

116 เวชภัณฑ์ยา 3,135.10 3,135.10 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
ราคาที่เสนอ 3,135.10 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
ราคาที่เสนอ 3,135.10 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200085     12/11/2018

117 เวชภัณฑ์ยา 5,093.20 5,093.20 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
ราคาที่เสนอ 5,093.20 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
ราคาที่เสนอ 5,093.20 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200086     12/11/2018



ล ำดับ
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรอืจัดจ้ำง

วงเงนิที่
จัดซ้ือหรอื

จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
ผู้ได้รบักำรคัดเลือก

และรำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง
เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำหรอื
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.2561

โรงพยำบำลโพทะเล

วันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561

118 เวชภัณฑ์ยา 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด
ราคาที่เสนอ 7,000.00 บาท

บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด
ราคาที่เสนอ 7,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200087     12/11/2018

119 เวชภัณฑ์ยา 12,100.00 12,100.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด
ราคาที่เสนอ 12,100.00 บาท

บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด
ราคาที่เสนอ 12,100.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200088     12/11/2018

120 เวชภัณฑ์ยา 12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด
ราคาที่เสนอ 12,600.00 บาท

บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด
ราคาที่เสนอ 12,600.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200089     12/11/2018

121 เวชภัณฑ์ยา 26,428.00 26,428.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท คอสม่า เทรดดิ ง จ ากัด
ราคาที่เสนอ 26,428.00 บาท

บริษัท คอสม่า เทรดดิ ง จ ากัด
ราคาที่เสนอ 26,428.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200090     12/11/2018

122 เวชภัณฑ์ยา 68,750.00 68,750.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด
ราคาที่เสนอ 68,750.00 บาท

บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด
ราคาที่เสนอ 68,750.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200091     12/11/2018

123 เวชภัณฑ์ยา 58,200.00 58,200.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด
ราคาที่เสนอ 58,200.00 บาท

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด
ราคาที่เสนอ 58,200.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200092     12/11/2018

124 เวชภัณฑ์ยา 12,950.00 12,950.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ ง จ ากัด
ราคาที่เสนอ 12,950.00 บาท

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ ง จ ากัด
ราคาที่เสนอ 12,950.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200093     12/11/2018

125 เวชภัณฑ์ยา 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท มาสุ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 7,000.00 บาท

บริษัท มาสุ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 7,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200094     14/11/2018

126 เวชภัณฑ์ยา 5,970.60 5,970.60 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
ราคาที่เสนอ 5,970.60 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
ราคาที่เสนอ 5,970.60 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200095     14/11/2018

127 เวชภัณฑ์ยา 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ ง จ ากัด
ราคาที่เสนอ 10,000.00 บาท

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ ง จ ากัด
ราคาที่เสนอ 10,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200096     14/11/2018

128 เวชภัณฑ์ยา 13,480.00 13,480.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากัด
ราคาที่เสนอ 13,480.00 บาท

บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากัด
ราคาที่เสนอ 13,480.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200097     14/11/2018

129 เวชภัณฑ์ยา 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เมดิซีน ซัพพลาย จ ากัด
ราคาที่เสนอ 20,000.00 บาท

บริษัท เมดิซีน ซัพพลาย จ ากัด
ราคาที่เสนอ 20,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200098     14/11/2018

130 เวชภัณฑ์ยา 16,350.00 16,350.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด
ราคาที่เสนอ 16,350.00 บาท

บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด
ราคาที่เสนอ 16,350.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200099     14/11/2018



ล ำดับ
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรอืจัดจ้ำง

วงเงนิที่
จัดซ้ือหรอื

จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
ผู้ได้รบักำรคัดเลือก

และรำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง
เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำหรอื
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.2561

โรงพยำบำลโพทะเล

วันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561

131 เวชภัณฑ์ยา 9,425.00 9,425.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด
ราคาที่เสนอ 9,425.00 บาท

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด
ราคาที่เสนอ 9,425.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200100     14/11/2018

132 เวชภัณฑ์ยา 14,700.00 14,700.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทีโอเคมีคอลส์(1979)
ราคาที่เสนอ 14,700.00 บาท

บริษัท ทีโอเคมีคอลส์(1979)
ราคาที่เสนอ 14,700.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200101     14/11/2018

133 เวชภัณฑ์ยา 30,700.00 30,700.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไบโอจนีีเทค จ ากัด
ราคาที่เสนอ 30,700.00 บาท

บริษัท ไบโอจนีีเทค จ ากัด
ราคาที่เสนอ 30,700.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200102     14/11/2018

134 เวชภัณฑ์ยา 10,520.24 10,520.24 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด
ราคาที่เสนอ 10,520.24 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด
ราคาที่เสนอ 10,520.24 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200103     14/11/2018

135 เวชภัณฑ์ยา 30,250.00 30,250.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 30,250.00 บาท

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 30,250.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200104     14/11/2018

136 เวชภัณฑ์ยา 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 3,600.00 บาท

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 3,600.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200105     14/11/2018

137 เวชภัณฑ์ยา 46,224.00 46,224.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
ราคาที่เสนอ 46,224.00 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
ราคาที่เสนอ 46,224.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200106     14/11/2018

138 เวชภัณฑ์ยา 15,087.00 15,087.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด
ราคาที่เสนอ 15,087.00 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด
ราคาที่เสนอ 15,087.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200107     14/11/2018

139 เวชภัณฑ์ยา 1,369.60 1,369.60 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บี เอ็ล เอช เทร็ดดิ ง จ ากัด
ราคาที่เสนอ 1,369.60 บาท

บริษัท บี เอ็ล เอช เทร็ดดิ ง จ ากัด
ราคาที่เสนอ 1,369.60 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200108     14/11/2018

140 เวชภัณฑ์ยา 8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
ราคาที่เสนอ 8,025.00 บาท

บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
ราคาที่เสนอ 8,025.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200109     14/11/2018

141 เวชภัณฑ์ยา 9,200.00 9,200.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
ราคาที่เสนอ 9,200.00 บาท

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
ราคาที่เสนอ 9,200.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200110     20/11/2018

142 เวชภัณฑ์ยา 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
ราคาที่เสนอ 1,284.00 บาท

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
ราคาที่เสนอ 1,284.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200111     20/11/2018

143 เวชภัณฑ์ยา 19,950.00 19,950.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
ราคาที่เสนอ 19,950.00 บาท

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
ราคาที่เสนอ 19,950.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200112     20/11/2018



ล ำดับ
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรอืจัดจ้ำง

วงเงนิที่
จัดซ้ือหรอื

จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
ผู้ได้รบักำรคัดเลือก

และรำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง
เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำหรอื
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.2561

โรงพยำบำลโพทะเล

วันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561

144 เวชภัณฑ์ยา 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 21,000.00 บาท

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 21,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200113     20/11/2018

145 เวชภัณฑ์ยา 6,960.00 6,960.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บูรพาโอสถ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 6,960.00 บาท

บริษัท บูรพาโอสถ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 6,960.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200114     20/11/2018

146 เวชภัณฑ์ยา 16,264.00 16,264.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอโรแคร์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 16,264.00 บาท

บริษัท แอโรแคร์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 16,264.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PN6200115     20/11/2018

147 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 6,376.00 6,376.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โอเร็กซ์  เทรดดิ ง  จ ากัด
ราคาที่เสนอ 6,376.00 บาท

บริษัท โอเร็กซ์  เทรดดิ ง  จ ากัด
ราคาที่เสนอ 6,376.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PM6200015     8/11/2018

148 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 86,437.00 86,437.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดับเบิ ล เอส ไดแอคนอสติคส์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 86,437.00 บาท

บริษัท ดับเบิ ล เอส ไดแอคนอสติคส์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 86,437.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PM6200017     8/11/2018

149 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 63,300.00 63,300.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. แล็บไลน์ (2000)
ราคาที่เสนอ 63,300.00 บาท

หจก. แล็บไลน์ (2000)
ราคาที่เสนอ 63,300.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PM6200018     8/11/2018

150 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง
 จารีพร  อินจนัทึก
ราคาที่เสนอ 8,500.00 บาท

 จารีพร  อินจนัทึก
ราคาที่เสนอ 8,500.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PM6200019     8/11/2018

151 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 1,712.00 1,712.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด
ราคาที่เสนอ 1,712.00 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด
ราคาที่เสนอ 1,712.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PM6200020     8/11/2018

152 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 8,700.00 8,700.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไบโอเซน จ ากัด
ราคาที่เสนอ 8,700.00 บาท

บริษัท ไบโอเซน จ ากัด
ราคาที่เสนอ 8,700.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PM6200021     8/11/2018

153 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 3,226.00 3,226.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 3,226.00 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 3,226.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PM6200022     8/11/2018

154 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 17,200.00 17,200.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. เจเจไอ ไบโอเทค
ราคาที่เสนอ 17,200.00 บาท

หจก. เจเจไอ ไบโอเทค
ราคาที่เสนอ 17,200.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PM6200023     8/11/2018

155 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 38,500.00 38,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสเค เมดิเทค จ ากัด
ราคาที่เสนอ 38,500.00 บาท

บริษัท เอสเค เมดิเทค จ ากัด
ราคาที่เสนอ 38,500.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PM6200024     8/11/2018

156 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 71,929.00 71,929.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดับเบิ ล เอส ไดแอคนอสติคส์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 71,929.00 บาท

บริษัท ดับเบิ ล เอส ไดแอคนอสติคส์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 71,929.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PM6200026      12/11/2018



ล ำดับ
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรอืจัดจ้ำง

วงเงนิที่
จัดซ้ือหรอื

จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
ผู้ได้รบักำรคัดเลือก

และรำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง
เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำหรอื
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.2561

โรงพยำบำลโพทะเล

วันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561

157 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 41,040.00 41,040.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดับเบิ ล เอส ไดแอคนอสติคส์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 41,040.00 บาท

บริษัท ดับเบิ ล เอส ไดแอคนอสติคส์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 41,040.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PM6200027     16/11/2018

158 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 9,918.90 9,918.90 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 9,918.90 บาท

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 9,918.90 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PM6200016     16/11/2018

159 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 12,840.00 บาท

 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 12,840.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PM6200025     16/11/2018

160 วสัดุส านักงาน 31,000.00 31,000.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ทัศนียก์ารพิมพ์
ราคาที่เสนอ 31,000.00 บาท

ร้าน ทัศนียก์ารพิมพ์
ราคาที่เสนอ 31,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PO6200009     1/11/2018

161 วสัดุส านักงาน 1,099.00 1,099.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. สุชินพานิช
ราคาที่เสนอ 1,099.00 บาท

หจก. สุชินพานิช
ราคาที่เสนอ 1,099.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PO6200010     2/11/2018

162 วสัดุส านักงาน 21,184.00 21,184.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด
ราคาที่เสนอ 21,184.00 บาท

ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด
ราคาที่เสนอ 21,184.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PO6200011     9/11/2018

163 วสัดุส านักงาน 13,200.00 13,200.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เมดิกา แพ็คกิ ง จ ากัด
ราคาที่เสนอ 13,200.00 บาท

บริษัท เมดิกา แพ็คกิ ง จ ากัด
ราคาที่เสนอ 13,200.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PO6200012     9/11/2018

164 วสัดุส านักงาน 330.00 330.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน อิ่มใจ-ดีไซน์
ราคาที่เสนอ 330.00 บาท

ร้าน อิ่มใจ-ดีไซน์
ราคาที่เสนอ 330.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PO6200013     14/11/2018

165 วสัดุส านักงาน 3,295.00 3,295.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด
ราคาที่เสนอ 3,295.00 บาท

ร้าน ชวนิเซ้นท์ ฟาร์เมด
ราคาที่เสนอ 3,295.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PO6200014     23/11/2018

166 วสัดุส านักงาน 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. บีบี บุค๊ แอนด์สเตชั่นเนอร่ี
ราคาที่เสนอ 700.00 บาท

หจก. บีบี บุค๊ แอนด์สเตชั่นเนอร่ี
ราคาที่เสนอ 700.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PO6200015     23/11/2018

167 วสัดุส านักงาน 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เอนจ ์ไอที
ราคาที่เสนอ 1,800.00 บาท

ร้าน เอนจ ์ไอที
ราคาที่เสนอ 1,800.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PO6200016     27/11/2018

168 วสัดุส านักงาน 1,099.00 1,099.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. สุชินพานิช
ราคาที่เสนอ 1,099.00 บาท

หจก. สุชินพานิช
ราคาที่เสนอ 1,099.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PO6200017     27/11/2018

169 วสัดุส านักงาน 110.00 110.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน อิ่มใจ-ดีไซน์
ราคาที่เสนอ 110.00 บาท

ร้าน อิ่มใจ-ดีไซน์
ราคาที่เสนอ 110.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PO6200018     27/11/2018



ล ำดับ
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรอืจัดจ้ำง

วงเงนิที่
จัดซ้ือหรอื

จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
ผู้ได้รบักำรคัดเลือก

และรำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง
เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำหรอื
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.2561

โรงพยำบำลโพทะเล

วันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561

170 วสัดุส านักงาน 1,899.00 1,899.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. สุชินพานิช
ราคาที่เสนอ 1,899.00 บาท

หจก. สุชินพานิช
ราคาที่เสนอ 1,899.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PO6200019     28/11/2018

171 เวชภัณฑ์ยา 3,690.00 3,690.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด (ส านักงานใหญ)่
ราคาที่เสนอ 3,690.00 บาท

บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด (ส านักงานใหญ)่
ราคาที่เสนอ 3,690.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว PT6200004     9/11/2018

172 ค่าสาธารณูปโภค 856.00 856.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด:dtac TriNet Co;Ltd.
ราคาที่เสนอ 856.00 บาท

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด:dtac TriNet Co;Ltd.
ราคาที่เสนอ 856.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ZB6100126     5/11/2018

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

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

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ZB6200006     14/11/2018

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

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

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ZB6200007     14/11/2018

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

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

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ZB6200008     14/11/2018

176 ค่าสาธารณูปโภค 107.00 107.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทีโอที จก. (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 107.00 บาท

บริษัท ทีโอที จก. (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 107.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ZB6200009     19/11/2018

177 ค่าสาธารณูปโภค 673.03 673.03 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด:dtac TriNet Co;Ltd.
ราคาที่เสนอ 673.03 บาท

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด:dtac TriNet Co;Ltd.
ราคาที่เสนอ 673.03 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ZB6200010     26/11/2018

178 ค่าสาธารณูปโภค 833.53 833.53 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทีโอที จก. (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 833.53 บาท

บริษัท ทีโอที จก. (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 833.53 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ZB6200011     26/11/2018

179 ค่าสาธารณูปโภค 537.73 537.73 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทีโอที จก. (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 537.73 บาท

บริษัท ทีโอที จก. (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 537.73 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ZB6200012     26/11/2018

180 ค่าสาธารณูปโภค 138.24 138.24 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทีโอที จก. (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 138.24 บาท

บริษัท ทีโอที จก. (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 138.24 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ZB6200013     26/11/2018

181
ค่าตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์

4,750.00 4,750.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท พิษณุโลก พี.ซี.อิมเมจจิ ง เซ็นเตอร์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 4,750.00 บาท

บริษัท พิษณุโลก พี.ซี.อิมเมจจิ ง เซ็นเตอร์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 4,750.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว NH6200004     20/11/2018

182
ค่าตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์

650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 650.00 บาท

บริษัท โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 650.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว NH6200005     20/11/2018



ล ำดับ
งำนทีจ่ัดซ้ือ
หรอืจัดจ้ำง

วงเงนิที่
จัดซ้ือหรอื

จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
ผู้ได้รบักำรคัดเลือก

และรำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง
เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำหรอื
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.2561

โรงพยำบำลโพทะเล

วันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561

183
ค่าตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์

30,478.00 30,478.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 30,478.00 บาท

บริษัท โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 30,478.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว NH6200006     20/11/2018

184
ค่าตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง
รพ. ชัยอรุณเวชการ บริษัทพิจติร พร๊อพเพอร์ตี  แอนด์ เรียลสเตท
ราคาที่เสนอ 800.00 บาท

รพ. ชัยอรุณเวชการ บริษัทพิจติร พร๊อพเพอร์ตี  แอนด์ เรียลสเตท
ราคาที่เสนอ 800.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว NH6200007     20/11/2018

185
ค่าตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์

20,180.00 20,180.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท จ ีดี โฟร์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 20,180.00 บาท

บริษัท จ ีดี โฟร์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 20,180.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว NH6200008     20/11/2018

186 ค่าใช้จา่ยโครงการ 860.00 860.00 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 860.00 บาท

 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 860.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว MP6200001     2/11/2018

187 ค่าซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เค.เอช.ที เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
ราคาที่เสนอ 2,568.00 บาท

บริษัท เค.เอช.ที เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
ราคาที่เสนอ 2,568.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว Z26200003     16/11/2018

188 ค่าซ่อมครุภ ณฑ์ไฟฟ้า 37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซี พี เอ็น ทรานสฟอร์เมอร์ จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
ราคาที่เสนอ 37,450.00 บาท

บริษัท ซี พี เอ็น ทรานสฟอร์เมอร์ จ ากัด(ส านักงานใหญ่)
ราคาที่เสนอ 37,450.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว Z36200001     16/11/2018

189 ครุภัณฑ์การแทพย์ 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. เจเจไอ ไบโอเทค
ราคาที่เสนอ 11,000.00 บาท

หจก. เจเจไอ ไบโอเทค
ราคาที่เสนอ 11,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว Z76200002     20/11/2018

จ ำนวนเงนิทัง้สิ้น 2,590,392.02

(สองล้ำนห้ำแสนเก้ำหมืน่สำมรอ้ยเก้ำสิบสองบำทสองสตำงค์).


