


แบบ สขร.1

1 ค่าจ้างเหมาบคุลากร(สนบัสนนุ) 9,030.00 9,030.00 เฉพาะเจาะจง
นาย ภาสกร ชูจิตร 
9,030 บาท

นาย ภาสกร ชูจิตร 
9,030 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมP26600036  /  01-11-65

2 ค่าจ้างเหมาบคุลากร(บริการ) 8,619.55 8,619.55 เฉพาะเจาะจง
นาย คุณาวุธ  นามนา 
8,620 บาท

นาย คุณาวุธ  นามนา 
8,620 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมP26600037  /  01-11-65

3 ค่าจ้างเหมาบคุลากร(บริการ) 6,930.00 6,930.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว วริษฐา พงึไชย 
6,930 บาท

นางสาว วริษฐา พงึไชย 
6,930 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมP26600038  /  01-11-65

4 ค่าจ้างเหมาบคุลากร(บริการ) 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว กนกพร อกัษรสิน 
6,600 บาท

นางสาว กนกพร อกัษรสิน 
6,600 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมP26600039  /  01-11-65

5 ค่าจ้างเหมาบคุลากร(บริการ) 14,136.00 14,136.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว ศุจินธรา พรหมยอด 
14,136 บาท

นางสาว ศุจินธรา พรหมยอด 
14,136 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมP26600040  /  01-11-65

6 ค่าจ้างเหมาบคุลากร(บริการ) 7,260.00 7,260.00 เฉพาะเจาะจง
นาย อาทติย ์ พุ่มสวัสด์ิ 
7,260 บาท

นาย อาทติย ์ พุ่มสวัสด์ิ 
7,260 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมP26600041  /  01-11-65

7 ค่าจ้างเหมาบคุลากร(บริการ) 7,260.00 7,260.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว วิรดา ต้ายไทยสงฆ ์
7,260 บาท

นางสาว วิรดา ต้ายไทยสงฆ ์
7,260 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมP26600042  /  01-11-65

8 ค่าจ้างเหมาบคุลากร(บริการ) 5,610.00 5,610.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว โสภติา  หอมจันทร์ 
5,610 บาท

นางสาว โสภติา  หอมจันทร์ 
5,610 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมP26600043  /  01-11-65

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

นาย มนตรี  พลอยดี 
7,260 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมP26600044  /  01-11-65

10 ค่าจ้างเหมาบคุลากร(บริการ) 7,260.00 7,260.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว อนญัพร  อนิตะ 
7,260 บาท

นางสาว อนญัพร  อนิตะ 
7,260 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมP26600045  /  01-11-65

11 ค่าจ้างเหมาบคุลากร(บริการ) 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง
นาย ณรงค์ฤทธิ ์จันทร์สุข 
6,600 บาท

นาย ณรงค์ฤทธิ ์จันทร์สุข 
6,600 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมP26600046  /  01-11-65

12 ค่าจ้างเหมาบคุลากร(บริการ) 7,260.00 7,260.00 เฉพาะเจาะจง
นาย สมเกยีรต์ิ กลีบจ าปา 
7,260 บาท

นาย สมเกยีรต์ิ กลีบจ าปา 
7,260 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมP26600047  /  01-11-65

13 ค่าจ้างเหมาบคุลากร(บริการ) 16,550.00 16,550.00 เฉพาะเจาะจง
นาง ณัฐธนนนัท ์ รุจิพงค์ 
16,550 บาท

นาง ณัฐธนนนัท ์ รุจิพงค์ 
16,550 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมP26600048  /  01-11-65

14 ค่าจ้างเหมาบคุลากร(บริการ) 15,550.00 15,550.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว พริาวัลย ์ แจ่มเงิน 
15,550 บาท

นางสาว พริาวัลย ์ แจ่มเงิน 
15,550 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมP26600049  /  01-11-65

15 ค่าจ้างเหมาบคุลากร(บริการ) 12,350.00 12,350.00 เฉพาะเจาะจง
นาย กติติพงษ ์สีสมโภชน ์
12,350 บาท

นาย กติติพงษ ์สีสมโภชน ์
12,350 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมP26600050  /  01-11-65

16 ค่าจ้างเหมาบคุลากร(บริการ) 6,930.00 6,930.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว พทัธ์ธีรา เพชรวาว 
6,930 บาท

นางสาว พทัธ์ธีรา เพชรวาว 
6,930 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมP26600051  /  01-11-65

17 ค่าจ้างเหมาบคุลากร(บริการ) 12,015.94 12,015.94 เฉพาะเจาะจง
นาย กณัฑ์พฒัน กรรณสุข 
12,016 บาท

นาย กณัฑ์พฒัน กรรณสุข 
12,016 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมP26600059  /  08-11-65

18 ค่าจ้างเหมาขนขยะทั่วไปเพื่อท าล2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง
 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโพทะเล 
2,000 บาท

 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโพทะเล 
2,000 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมP26600052  /  01-11-65

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม2565
โรงพยาบาลโพทะเล

วันที่จาก  1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2565

ล าดบั
งานที่จัด
ซ้ือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม2565
โรงพยาบาลโพทะเล

วันที่จาก  1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2565

ล าดบั
งานที่จัด
ซ้ือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

19 ค่าจ้างเหมาบริการอืน่ 39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทจีีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส์ จ ากดั 
39,000 บาท

บริษทั ทจีีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส์ จ ากดั 
39,000 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมP26600021  /  03-10-65

20 ค่าจ้างเหมาบริการอืน่ 588.50 588.50 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอก็ซ์เซ้นส์ อนิฟอร์เมชัน่ เซอร์วิส จ ากดั 
589 บาท

บริษทั เอก็ซ์เซ้นส์ อนิฟอร์เมชัน่ เซอร์วิส จ ากดั 
589 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมP26600053  /  01-11-65

21 ค่าจ้างเหมาบริการอืน่ 749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอก็ซ์เซ้นส์ อนิฟอร์เมชัน่ เซอร์วิส จ ากดั 
749 บาท

บริษทั เอก็ซ์เซ้นส์ อนิฟอร์เมชัน่ เซอร์วิส จ ากดั 
749 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมP26600054  /  01-11-65

22 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 102,700.00 102,700.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั รักษาความปลอดภยั อทุยัธานคีลีนนิง่ จ ากดั 
(ส านกังานใหญ)่ 102,700 บาท

บริษทั รักษาความปลอดภยั อทุยัธานคีลีนนิง่ จ ากดั 
(ส านกังานใหญ)่ 102,700 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมP26600019  /  03-10-65

23 ค่าจ้างเหมาบริการอาหาร 87,365.00 87,365.00 เฉพาะเจาะจง
นาง กญัญา เสริมชาติเจริญกาล 
87,365 บาท

นาง กญัญา เสริมชาติเจริญกาล 
87,365 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมP26600018  /  03-10-65

24 ค่าซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่8,980.51 8,980.51 เฉพาะเจาะจง
บริษทั มิตซูพจิิตร จ ากดั 
8,981 บาท

บริษทั มิตซูพจิิตร จ ากดั 
8,981 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPI6600003  /  30-11-65

25 เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 15,960.00 15,960.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั บเีจเอช เมดิคอล จ ากดั 
15,960 บาท

บริษทั บเีจเอช เมดิคอล จ ากดั 
15,960 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPJ6600014  /  02-11-65

26 ค่าสาธารณูปโภค 1,137.19 1,137.19 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีแทค ไตรเนต็ จ ากดั:dtac TriNet Co;Ltd. 
1,137 บาท

บริษทั ดีแทค ไตรเนต็ จ ากดั:dtac TriNet Co;Ltd. 
1,137 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมZB6600014  /  01-11-65

27 วัสดุงานบา้นงานครัว 550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง
 สิริขายทกุส่ิง 
550 บาท

 สิริขายทกุส่ิง 
550 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมP36600011  /  02-12-65

28 ค่าซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. แล็บไลน ์(2000) 
2,400 บาท

หจก. แล็บไลน ์(2000) 
2,400 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมZ86600003  /  01-12-65

29 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ส านกังาน 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง
 ค ารณ  เคร่ืองเยน็ 
3,900 บาท

 ค ารณ  เคร่ืองเยน็ 
3,900 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมZ16600002  /  02-12-65

30 ค่าใช้จ่ายอืน่ 1,190.00 1,190.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เอส อาร์ กอ็บปี้เซ็นเตอร์ 
1,190 บาท

ร้าน เอส อาร์ กอ็บปี้เซ็นเตอร์ 
1,190 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมO46600004  /  01-11-65

31 ค่าจ้างเหมาบริการอืน่ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เอส อาร์ กอ็บปี้เซ็นเตอร์ 
2,500 บาท

ร้าน เอส อาร์ กอ็บปี้เซ็นเตอร์ 
2,500 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมP26600055  /  01-11-65

32 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 4,820.00 4,820.00 เฉพาะเจาะจง
 ร้านไอซ์ 
4,820 บาท

 ร้านไอซ์ 
4,820 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมP56600004  /  02-12-65

33 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง
 ร้านไอซ์ 
600 บาท

 ร้านไอซ์ 
600 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมP56600005  /  02-12-65

34 เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 22,660.00 22,660.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากดั 
22,660 บาท

บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากดั 
22,660 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPJ6600032  /  02-12-65

35 เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 4,070.00 4,070.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากดั 
4,070 บาท

บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากดั 
4,070 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPJ6600029  /  02-12-65

36 เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 11,540.00 11,540.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากดั 
11,540 บาท

บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากดั 
11,540 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPJ6600029  /  02-12-65



แบบ สขร.1

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม2565
โรงพยาบาลโพทะเล

วันที่จาก  1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2565

ล าดบั
งานที่จัด
ซ้ือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

37 เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั 
12,500 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั 
12,500 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPJ6600030  /  02-12-65

38 เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั 
12,840 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั 
12,840 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPJ6600030  /  02-12-65

39 เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั 
12,840 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั 
12,840 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPJ6600030  /  02-12-65

40 เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 3,850.00 3,850.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซฟฟา ดรักส์ จ ากดั 
3,850 บาท

บริษทั เซฟฟา ดรักส์ จ ากดั 
3,850 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPJ6600031  /  02-12-65

41 เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 8,160.00 8,160.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เนร์ิสซ่ิง โฮม จ ากดั 
8,160 บาท

บริษทั เนร์ิสซ่ิง โฮม จ ากดั 
8,160 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPJ6600034  /  02-12-65

42 เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 6,826.60 6,826.60 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โอเร็กซ์  เทรดด้ิง  จ ากดั 
6,827 บาท

บริษทั โอเร็กซ์  เทรดด้ิง  จ ากดั 
6,827 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPJ6600033  /  02-12-65

43 วัสดุการแพทย์ 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากดั 
3,900 บาท

บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากดั 
3,900 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPL6600020  /  01-12-65

44 วัสดุการแพทย์ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ยแูคร์ เมดิคอล จ ากดั(ส านกังานใหญ)่ 
8,000 บาท

บริษทั ยแูคร์ เมดิคอล จ ากดั(ส านกังานใหญ)่ 
8,000 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPL6600018  /  01-12-65

45 วัสดุการแพทย์ 3,130.00 3,130.00 เฉพาะเจาะจง
 นติยาเหล็กเพชร 
3,130 บาท

 นติยาเหล็กเพชร 
3,130 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPL6600019  /  01-12-65

46 วัสดุส านกังาน 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง
 จีเอม็พ ี
4,800 บาท

 จีเอม็พ ี
4,800 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPO6600013  /  02-12-65

47 ครุภณัฑ์ส านกังาน(ต่ ากว่าเกณฑ์) 8,450.00 8,450.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั สุชิน การไฟฟา้ 1998 จ ากดั 
8,450 บาท

บริษทั สุชิน การไฟฟา้ 1998 จ ากดั 
8,450 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPP6600011  /  30-11-65

48 ครุภณัฑ์การแพทย์ 8,450.00 8,450.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั พลัส เมดิคอล ซัพพลาย จ ากดั 
8,450 บาท

บริษทั พลัส เมดิคอล ซัพพลาย จ ากดั 
8,450 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมZ76600004  /  01-12-65

49 ค่าจ้างตรวจทางหอ้งปฏบิติัการ 21,990.00 21,990.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั กรุงเทพอาร์ไอเอ แล็บ จ ากดั 
21,990 บาท

บริษทั กรุงเทพอาร์ไอเอ แล็บ จ ากดั 
21,990 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมME6600004  /  07-11-65

50 ค่าจ้างเหมาบริการอืน่ 749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอก็ซ์เซ้นส์ อนิฟอร์เมชัน่ เซอร์วิส จ ากดั 
749 บาท

บริษทั เอก็ซ์เซ้นส์ อนิฟอร์เมชัน่ เซอร์วิส จ ากดั 
749 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมP26600056  /  01-11-65

51 ค่าจ้างเหมาบริการอืน่ 588.50 588.50 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอก็ซ์เซ้นส์ อนิฟอร์เมชัน่ เซอร์วิส จ ากดั 
589 บาท

บริษทั เอก็ซ์เซ้นส์ อนิฟอร์เมชัน่ เซอร์วิส จ ากดั 
589 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมP26600057  /  01-11-65

52 ค่าจ้างเหมาบริการอืน่ 4,290.00 4,290.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฮาซัน ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 
4,290 บาท

บริษทั ฮาซัน ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 
4,290 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมP26600063  /  21-11-65

53 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 145,092.50 145,092.50 เฉพาะเจาะจง
หจก. ดรัก เทสทต้ิ์ง(ส านกังานใหญ)่ 
145,093 บาท

หจก. ดรัก เทสทต้ิ์ง(ส านกังานใหญ)่ 
145,093 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPM6600026  /  02-12-65

54 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 69,250.00 69,250.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. แล็บไลน ์(2000) 
69,250 บาท

หจก. แล็บไลน ์(2000) 
69,250 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPM6600027  /  02-12-65
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เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป
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หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม2565
โรงพยาบาลโพทะเล

วันที่จาก  1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2565

ล าดบั
งานที่จัด
ซ้ือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
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วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

55 ค่าจ้างตรวจพเิศษ(เอก็ซเรย)์ 103,994.00 103,994.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากดั 
103,994 บาท

บริษทั โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากดั 
103,994 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมNH6600025  /  01-11-65

56 ค่าจ้างตรวจพเิศษ(เอก็ซเรย)์ 85,558.00 85,558.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากดั 
85,558 บาท

บริษทั โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากดั 
85,558 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมNH6600001  /  03-10-65

57 ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 26,790.00 26,790.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฮาซัน ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 
26,790 บาท

บริษทั ฮาซัน ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 
26,790 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมQ96600002  /  21-11-65

58 ค่าจ้างตรวจทางหอ้งปฏบิติัการ 83,525.00 83,525.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ศูนยแ์ลบธนบรีุ   จ ากดั 
83,525 บาท

บริษทั ศูนยแ์ลบธนบรีุ   จ ากดั 
83,525 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมME6600005  /  07-11-65

59 วัสดุงานบา้นงานครัว 3,576.00 3,576.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ทพู ีเอน็ รีเทล ส านกังานใหญ่ 
3,576 บาท

หจก. ทพู ีเอน็ รีเทล ส านกังานใหญ่ 
3,576 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมP36600014  /  02-12-65

60 วัสดุงานบา้นงานครัว 13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. นชุนรินทร์ คลีน แอนด์ ซัพพลาย(ส านกังาน
ใหญ)่ 

หจก. นชุนรินทร์ คลีน แอนด์ ซัพพลาย(ส านกังาน
ใหญ)่ 

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมP36600013  /  02-12-65

61 วัสดุงานบา้นงานครัว 11,689.00 11,689.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวินเมดิคอล  
11,689 บาท

ร้าน ชวินเมดิคอล  
11,689 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมP36600012  /  02-12-65

62 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 63,691.70 63,691.70 เฉพาะเจาะจง
หจก. เต็งเจริญทรัพยไ์พศาล 
63,692 บาท

หจก. เต็งเจริญทรัพยไ์พศาล 
63,692 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPH6600003  /  01-11-65

63 วัสดุส านกังาน 13,865.00 13,865.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวินเมดิคอล  
13,865 บาท

ร้าน ชวินเมดิคอล  
13,865 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPO6600014  /  02-12-65

64 วัสดุการเกษตร 1,330.00 1,330.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวินเมดิคอล  
1,330 บาท

ร้าน ชวินเมดิคอล  
1,330 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมQ86600003  /  02-12-65

65 เวชภณัฑ์ยา 15,029.22 15,029.22 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม 
15,029 บาท

 องค์การเภสัชกรรม 
15,029 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600137  /  28-11-65

66 เวชภณัฑ์ยา 13,605.00 13,605.00 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม 
13,605 บาท

 องค์การเภสัชกรรม 
13,605 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600136  /  28-11-65

67 เวชภณัฑ์ยา 34,360.00 34,360.00 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม 
34,360 บาท

 องค์การเภสัชกรรม 
34,360 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600135  /  28-11-65

68 เวชภณัฑ์ยา 3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม 
3,424 บาท

 องค์การเภสัชกรรม 
3,424 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600133  /  17-11-65

69 เวชภณัฑ์ยา 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม 
5,885 บาท

 องค์การเภสัชกรรม 
5,885 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600134  /  22-11-65

70 เวชภณัฑ์ยา 9,416.00 9,416.00 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม 
9,416 บาท

 องค์การเภสัชกรรม 
9,416 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600132  /  14-11-65

71 เวชภณัฑ์ยา 11,128.00 11,128.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั 
11,128 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั 
11,128 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600138  /  28-11-65

72 เวชภณัฑ์ยา 11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั 
11,770 บาท

บริษทั ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั 
11,770 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600139  /  28-11-65
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หรือจัดจ้าง (บาท)
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วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

73 เวชภณัฑ์ยา 15,408.00 15,408.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั 
15,408 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั 
15,408 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600140  /  28-11-65

74 เวชภณัฑ์ยา 20,683.10 20,683.10 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั 
20,683 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั 
20,683 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600141  /  28-11-65

75 วัสดุการเกษตร 380.00 380.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก 
380 บาท

ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก 
380 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมQ86600004  /  08-12-65

76 วัสดุเภสัชกรรม 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เมดิกา แพค็กิง้ จ ากดั 
25,000 บาท

บริษทั เมดิกา แพค็กิง้ จ ากดั 
25,000 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมP46600006  /  02-12-65

77 วัสดุไฟฟา้ 960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ศรีทองการไฟฟา้ 
960 บาท

หจก. ศรีทองการไฟฟา้ 
960 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPB6600010  /  06-12-65

78 วัสดุกอ่สร้าง 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ศรีทองการไฟฟา้ 
200 บาท

หจก. ศรีทองการไฟฟา้ 
200 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPE6600014  /  06-12-65

79 เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง
น.ส. มาเลียม  ทองเกดิ 
8,000 บาท

น.ส. มาเลียม  ทองเกดิ 
8,000 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPJ6600037  /  02-12-65

80 เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 4,556.00 4,556.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั 
4,556 บาท

บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั 
4,556 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPJ6600036  /  02-12-65

81 เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ยแูคร์ เมดิคอล จ ากดั(ส านกังานใหญ)่ 
5,100 บาท

บริษทั ยแูคร์ เมดิคอล จ ากดั(ส านกังานใหญ)่ 
5,100 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPJ6600035  /  02-12-65

82 เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 4,922.00 4,922.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โอเร็กซ์  เทรดด้ิง  จ ากดั 
4,922 บาท

บริษทั โอเร็กซ์  เทรดด้ิง  จ ากดั 
4,922 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPJ6600038  /  02-12-65

83 วัสดุการแพทย์ 42,045.49 42,045.49 เฉพาะเจาะจง
บริษทั แมสเซอร์ สเปเชียลต้ีกา๊ซ จ ากดั 
42,045 บาท

บริษทั แมสเซอร์ สเปเชียลต้ีกา๊ซ จ ากดั 
42,045 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPL6600017  /  01-12-65

84 เวชภณัฑ์ยา 21,988.50 21,988.50 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 
21,989 บาท

บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 
21,989 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600142  /  02-12-65

85 เวชภณัฑ์ยา 19,550.00 19,550.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 
19,550 บาท

บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 
19,550 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600143  /  02-12-65

86 เวชภณัฑ์ยา 56,400.00 56,400.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไบโอวาลิส จ ากดั 
56,400 บาท

บริษทั ไบโอวาลิส จ ากดั 
56,400 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600144  /  02-12-65

87 เวชภณัฑ์ยา 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั นด้ิา ฟาร์มา อนิคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
8,000 บาท

บริษทั นด้ิา ฟาร์มา อนิคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
8,000 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600145  /  02-12-65

88 เวชภณัฑ์ยา 36,380.00 36,380.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 
36,380 บาท

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 
36,380 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600146  /  02-12-65

89 เวชภณัฑ์ยา 88,600.00 88,600.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ีจ ากดั 
88,600 บาท

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ีจ ากดั 
88,600 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600147  /  02-12-65

90 เวชภณัฑ์ยา 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทโีอเคมีคอลส์(1979) 
5,000 บาท

บริษทั ทโีอเคมีคอลส์(1979) 
5,000 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600148  /  02-12-65



แบบ สขร.1

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม2565
โรงพยาบาลโพทะเล

วันที่จาก  1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2565

ล าดบั
งานที่จัด
ซ้ือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

91 เวชภณัฑ์ยา 2,880.00 2,880.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เฮลทต้ี์ มี จ ากดั 
2,880 บาท

บริษทั เฮลทต้ี์ มี จ ากดั 
2,880 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600149  /  02-12-65

92 เวชภณัฑ์ยา 78,000.00 78,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ท ีแมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 
78,000 บาท

บริษทั ท ีแมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 
78,000 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600150  /  02-12-65

93 เวชภณัฑ์ยา 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั นวิไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากดั 
1,300 บาท

บริษทั นวิไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากดั 
1,300 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600151  /  02-12-65

94 เวชภณัฑ์ยา 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เฮลทต้ี์ มี จ ากดั 
3,000 บาท

บริษทั เฮลทต้ี์ มี จ ากดั 
3,000 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600152  /  02-12-65

95 เวชภณัฑ์ยา 8,200.00 8,200.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทโีอเคมีคอลส์(1979) 
8,200 บาท

บริษทั ทโีอเคมีคอลส์(1979) 
8,200 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600153  /  02-12-65

96 เวชภณัฑ์ยา 9,667.20 9,667.20 เฉพาะเจาะจง
บริษทั แสงไทยเมดิคอล จ ากดั 
9,667 บาท

บริษทั แสงไทยเมดิคอล จ ากดั 
9,667 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600154  /  02-12-65

97 เวชภณัฑ์ยา 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ท ีเอน็ พ ีเฮลทแ์คร์ จ ากดั 
12,000 บาท

บริษทั ท ีเอน็ พ ีเฮลทแ์คร์ จ ากดั 
12,000 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600155  /  02-12-65

98 เวชภณัฑ์ยา 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 
7,000 บาท

บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 
7,000 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600156  /  02-12-65

99 เวชภณัฑ์ยา 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 
6,000 บาท

บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 
6,000 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600157  /  02-12-65

100 เวชภณัฑ์ยา 4,860.00 4,860.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 
4,860 บาท

บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 
4,860 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600158  /  02-12-65

101 เวชภณัฑ์ยา 3,225.00 3,225.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากดั 
3,225 บาท

บริษทั ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากดั 
3,225 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600160  /  02-12-65

102 เวชภณัฑ์ยา 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 
7,000 บาท

บริษทั พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 
7,000 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600161  /  02-12-65

103 เวชภณัฑ์ยา 19,950.00 19,950.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั 
19,950 บาท

บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั 
19,950 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600162  /  02-12-65

104 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 34,510.00 34,510.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ดรัก เทสทต้ิ์ง(ส านกังานใหญ)่ 
34,510 บาท

หจก. ดรัก เทสทต้ิ์ง(ส านกังานใหญ)่ 
34,510 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPM6600028  /  06-12-65

105 เวชภณัฑ์ยา 2,625.00 2,625.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั บ.ีเอม.ฟาร์มาซี (ส านกังานใหญ)่จ ากดั 
2,625 บาท

บริษทั บ.ีเอม.ฟาร์มาซี (ส านกังานใหญ)่จ ากดั 
2,625 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPT6600003  /  02-12-65

106 เวชภณัฑ์ยา 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟฮีาแล็บ จ ากดั (ส านกังานใหญ)่ 
5,400 บาท

บริษทั ฟฮีาแล็บ จ ากดั (ส านกังานใหญ)่ 
5,400 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPT6600004  /  02-12-65

107 3709 7.12.65 313.25 313.25 เฉพาะเจาะจง
 โรงพยาบาลโพธิป์ระทบัช้าง 
313 บาท

 โรงพยาบาลโพธิป์ระทบัช้าง 
313 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมNH6600031  /  14-12-65

108 ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ศรีทองการไฟฟา้ 
6,500 บาท

หจก. ศรีทองการไฟฟา้ 
6,500 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมQ96600003  /  06-12-65



แบบ สขร.1

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม2565
โรงพยาบาลโพทะเล

วันที่จาก  1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2565

ล าดบั
งานที่จัด
ซ้ือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

109 ค.คอมพวิเตอร์(ต่ ากว่าเกณฑ์) 6,960.00 6,960.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอน็.ท.ีสโตร์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 
6,960 บาท

บริษทั เอน็.ท.ีสโตร์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 
6,960 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมQ46600005  /  06-12-65

110 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 119,000.00 119,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอน็.ท.ีสโตร์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 
119,000 บาท

บริษทั เอน็.ท.ีสโตร์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 
119,000 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมQ46600006  /  06-12-65

111 เวชภณัฑ์ยา 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 
20,000 บาท

บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 
20,000 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600159  /  02-12-65

112 เวชภณัฑ์ยา 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั แกว้มังกรเภสัช จ ากดั 
4,000 บาท

บริษทั แกว้มังกรเภสัช จ ากดั 
4,000 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600163  /  06-12-65

113 เวชภณัฑ์ยา 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทโีอเคมีคอลส์(1979) 
15,000 บาท

บริษทั ทโีอเคมีคอลส์(1979) 
15,000 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600164  /  06-12-65

114 เวชภณัฑ์ยา 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟาร์มาฮอฟ จ ากดั 
19,000 บาท

บริษทั ฟาร์มาฮอฟ จ ากดั 
19,000 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600165  /  06-12-65

115 เวชภณัฑ์ยา 13,800.00 13,800.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอเชีย่น ยเูนีย่น แล็บบอราตอร่ี 
13,800 บาท

บริษทั เอเชีย่น ยเูนีย่น แล็บบอราตอร่ี 
13,800 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600166  /  06-12-65

116 เวชภณัฑ์ยา 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 
4,000 บาท

หจก. แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 
4,000 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600167  /  06-12-65

117 เวชภณัฑ์ยา 35,520.00 35,520.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากดั 
35,520 บาท

บริษทั แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากดั 
35,520 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600168  /  13-12-65

118 เวชภณัฑ์ยา 26,400.00 26,400.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 
26,400 บาท

บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 
26,400 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600169  /  06-12-65

119 เวชภณัฑ์ยา 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ท ีแมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 
8,000 บาท

บริษทั ท ีแมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 
8,000 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600170  /  13-12-65

120 เวชภณัฑ์ยา 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั หา้งขายยาตราเจ็ดดาว จ ากดั 
3,800 บาท

บริษทั หา้งขายยาตราเจ็ดดาว จ ากดั 
3,800 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600171  /  06-12-65

121 เวชภณัฑ์ยา 12,430.00 12,430.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 
12,430 บาท

บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 
12,430 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600172  /  06-12-65

122 เวชภณัฑ์ยา 40,684.30 40,684.30 เฉพาะเจาะจง
บริษทั พรอส ฟาร์มา จ ากดั 
40,684 บาท

บริษทั พรอส ฟาร์มา จ ากดั 
40,684 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600173  /  06-12-65

123 เวชภณัฑ์ยา 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากดั 
18,000 บาท

บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากดั 
18,000 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600174  /  06-12-65

124 เวชภณัฑ์ยา 16,700.00 16,700.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากดั 
16,700 บาท

บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากดั 
16,700 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600175  /  06-12-65

125 เวชภณัฑ์ยา 8,220.00 8,220.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทโีอเคมีคอลส์(1979) 
8,220 บาท

บริษทั ทโีอเคมีคอลส์(1979) 
8,220 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPT6600005  /  06-12-65

126 พจ0033.205/2265 7.12.65 221,864.50 221,864.50 เฉพาะเจาะจง
 โรงพยาบาลบางมูลนาก 
221,865 บาท

 โรงพยาบาลบางมูลนาก 
221,865 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมNH6600026  /  01-12-65
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127 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 520.00 520.00 เฉพาะเจาะจง
 ศูนยบ์ริการโลหติแหง่ชาติสภากาชาดไทย 
520 บาท

 ศูนยบ์ริการโลหติแหง่ชาติสภากาชาดไทย 
520 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPM6600029  /  09-12-65

128 4094 พ.ย.65 14.12.65 3,334.00 3,334.00 เฉพาะเจาะจง
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชตะพานหนิ 
3,334 บาท

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชตะพานหนิ 
3,334 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมNH6600032  /  16-12-65

129 คก.พฒันาระบบการดูแลฯ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง
นาย สมศักด์ิ  ค าหนนุ 
1,500 บาท

นาย สมศักด์ิ  ค าหนนุ 
1,500 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมMP6600007  /  01-11-65

130 คก.พฒันาระบบการดูแลฯ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง
นาง นติยา แกว้เชือ่ม 
1,500 บาท

นาง นติยา แกว้เชือ่ม 
1,500 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมMP6600008  /  01-11-65

131 คก.พฒันาระบบการดูแลฯ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง
นาง อจัฉรา อาจสว่าง 
1,500 บาท

นาง อจัฉรา อาจสว่าง 
1,500 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมMP6600009  /  01-11-65

132 คก.พฒันาระบบการดูแลฯ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว สมหญิง  กรรณิกา 
1,500 บาท

นางสาว สมหญิง  กรรณิกา 
1,500 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมMP6600010  /  01-11-65

133 วัสดุบริโภค 3,183.00 3,183.00 เฉพาะเจาะจง
นาง ดารารัตน ์มติมาลังการ 
3,183 บาท

นาง ดารารัตน ์มติมาลังการ 
3,183 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมOT6600003  /  01-11-65

134 ค่าซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่12,561.80 12,561.80 เฉพาะเจาะจง
บริษทั มิตซูพจิิตร จ ากดั 
12,562 บาท

บริษทั มิตซูพจิิตร จ ากดั 
12,562 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPI6600004  /  16-12-65

135 เวชภณัฑ์ยา 12,091.00 12,091.00 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม 
12,091 บาท

 องค์การเภสัชกรรม 
12,091 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600072  /  02-11-65

136 เวชภณัฑ์ยา 695.50 695.50 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม 
696 บาท

 องค์การเภสัชกรรม 
696 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600072  /  02-11-65

137 เวชภณัฑ์ยา 5,993.26 5,993.26 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม 
5,993 บาท

 องค์การเภสัชกรรม 
5,993 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600072  /  02-11-65

138 เวชภณัฑ์ยา 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม 
1,800 บาท

 องค์การเภสัชกรรม 
1,800 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600072  /  02-11-65

139 เวชภณัฑ์ยา 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอเชีย่น ยเูนีย่น แล็บบอราตอร่ี 
13,500 บาท

บริษทั เอเชีย่น ยเูนีย่น แล็บบอราตอร่ี 
13,500 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600177  /  08-12-65

140 เวชภณัฑ์ยา 3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั นวิไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากดั 
3,750 บาท

บริษทั นวิไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากดั 
3,750 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600176  /  08-12-65

141 เวชภณัฑ์ยา 3,875.00 3,875.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ยนูซัีน จ ากดั 
3,875 บาท

บริษทั ยนูซัีน จ ากดั 
3,875 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600178  /  08-12-65

142 เวชภณัฑ์ยา 3,402.00 3,402.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 
3,402 บาท

บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 
3,402 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600179  /  08-12-65

143 เวชภณัฑ์ยา 38,300.00 38,300.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทโีอเคมีคอลส์(1979) 
38,300 บาท

บริษทั ทโีอเคมีคอลส์(1979) 
38,300 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600180  /  08-12-65

144 เวชภณัฑ์ยา 2,110.00 2,110.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทโีอเคมีคอลส์(1979) 
2,110 บาท

บริษทั ทโีอเคมีคอลส์(1979) 
2,110 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600181  /  08-12-65
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145 เวชภณัฑ์ยา 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทโีอเคมีคอลส์(1979) 
12,500 บาท

บริษทั ทโีอเคมีคอลส์(1979) 
12,500 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600182  /  08-12-65

146 เวชภณัฑ์ยา 32,700.00 32,700.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากดั 
32,700 บาท

บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากดั 
32,700 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600183  /  08-12-65

147 เวชภณัฑ์ยา 16,478.00 16,478.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 
16,478 บาท

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 
16,478 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600184  /  08-12-65

148 เวชภณัฑ์ยา 29,300.00 29,300.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั นวิฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากดั  
29,300 บาท

บริษทั นวิฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากดั  
29,300 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600185  /  08-12-65

149 เวชภณัฑ์ยา 42,240.00 42,240.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ภญิโญฟาร์มาซี 
42,240 บาท

หจก. ภญิโญฟาร์มาซี 
42,240 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600186  /  08-12-65

150 เวชภณัฑ์ยา 8,750.00 8,750.00 เฉพาะเจาะจง
บจก. เมดไลน ์
8,750 บาท

บจก. เมดไลน ์
8,750 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPN6600187  /  08-12-65

151 ค่าสาธารณูปโภค 238.88 238.88 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากดั (มหาชน) 
239 บาท

บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากดั (มหาชน) 
239 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมZB6600015  /  01-11-65

152 ค่าสาธารณูปโภค 107.00 107.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากดั (มหาชน) 
107 บาท

บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากดั (มหาชน) 
107 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมZB6600016  /  01-11-65

153 ค่าสาธารณูปโภค 110.80 110.80 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากดั (มหาชน) 
111 บาท

บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากดั (มหาชน) 
111 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมZB6600017  /  01-11-65

154 ค่าสาธารณูปโภค 110.80 110.80 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากดั (มหาชน) 
111 บาท

บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากดั (มหาชน) 
111 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมZB6600018  /  01-11-65

155 ค่าสาธารณูปโภค 2,664.30 2,664.30 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากดั (มหาชน) 
2,664 บาท

บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากดั (มหาชน) 
2,664 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมZB6600019  /  01-11-65

156 ค่าสาธารณูปโภค 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากดั (มหาชน) 
5,350 บาท

บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากดั (มหาชน) 
5,350 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมZB6600020  /  01-11-65

157 ค่าสาธารณูปโภค 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทริปเปลิท ีบรอดแบนด์ จ ากดั(มหาชน) 
3,000 บาท

บริษทั ทริปเปลิท ีบรอดแบนด์ จ ากดั(มหาชน) 
3,000 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมZB6600021  /  01-11-65

158 0620615129คก.พอกเข่าสมุนไพร12,930.00 12,930.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวินเมดิคอล  
12,930 บาท

ร้าน ชวินเมดิคอล  
12,930 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมMP6600015  /  09-12-65

159 0610101298คก.พฒันาระบบฯ 3,930.00 3,930.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากดั 
3,930 บาท

บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากดั 
3,930 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมMP6600016  /  09-12-65

160 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ส านกังาน 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง
 ค ารณ  เคร่ืองเยน็ 
4,500 บาท

 ค ารณ  เคร่ืองเยน็ 
4,500 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมZ16600003  /  13-12-65

161 วัสดุการแพทย์ 8,100.00 8,100.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบทเทอร์ไลฟ ์เมดิแคร์ จ ากดั ส านกังานใหญ่ 
8,100 บาท

บริษทั เบทเทอร์ไลฟ ์เมดิแคร์ จ ากดั ส านกังานใหญ่ 
8,100 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPL6600021  /  07-12-65

162 วัสดุการแพทย์ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอม็ท ีอปุกรณ์การแพทย ์จ ากดั 
1,800 บาท

บริษทั เอม็ท ีอปุกรณ์การแพทย ์จ ากดั 
1,800 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPL6600022  /  07-12-65



แบบ สขร.1

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม2565
โรงพยาบาลโพทะเล

วันที่จาก  1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2565

ล าดบั
งานที่จัด
ซ้ือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

163 วัสดุการแพทย์ 4,100.00 4,100.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เมดิเทคเทรดด้ิง จ ากดั 
4,100 บาท

บริษทั เมดิเทคเทรดด้ิง จ ากดั 
4,100 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPL6600023  /  07-12-65

164 0610101298คก.พฒันาระบบฯ38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากดั 
38,000 บาท

บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากดั 
38,000 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมMP6600017  /  16-12-65

165 วัสดุทนัตกรรม 22,800.00 22,800.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
22,800 บาท

บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
22,800 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมP86600017  /  13-12-65

166 วัสดุทนัตกรรม 3,080.00 3,080.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั nuvoDent 
3,080 บาท

บริษทั nuvoDent 
3,080 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมP86600018  /  13-12-65

167 วัสดุทนัตกรรม 1,880.00 1,880.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โฮมเด้นท ์จ ากดั 
1,880 บาท

บริษทั โฮมเด้นท ์จ ากดั 
1,880 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมP86600019  /  13-12-65

168 คก.พฒันาระบบการดูแลฯ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากดั 
4,000 บาท

บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากดั 
4,000 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมMP6600018  /  16-12-65

169 คก.พฒันาระบบการดูแลฯ 2,640.00 2,640.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอม็มีเนน้ซ์ อนิเตอร์เนชัน่แนล  จ ากดั 
2,640 บาท

บริษทั เอม็มีเนน้ซ์ อนิเตอร์เนชัน่แนล  จ ากดั 
2,640 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมMP6600019  /  16-12-65

170 วัสดุงานบา้นงานครัว 2,012.00 2,012.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวินเมดิคอล  
2,012 บาท

ร้าน ชวินเมดิคอล  
2,012 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมP36600015  /  16-12-65

171 วัสดุทนัตกรรม 3,420.00 3,420.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากดั 
3,420 บาท

บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากดั 
3,420 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมP86600020  /  15-12-65

172 วัสดุทนัตกรรม 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
1,900 บาท

บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
1,900 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมP86600021  /  15-12-65

173 วัสดุไฟฟา้ 1,890.00 1,890.00 เฉพาะเจาะจง
 สุชินอเิล็กทรอนกิส์ 
1,890 บาท

 สุชินอเิล็กทรอนกิส์ 
1,890 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPB6600011  /  19-12-65

174 ค่าซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่2,709.24 2,709.24 เฉพาะเจาะจง
บริษทั อลีนกจิสยาม จ ากดั สาขาบงึนาราง(สาขาที่
00004) 

บริษทั อลีนกจิสยาม จ ากดั สาขาบงึนาราง(สาขาที่
00004) 

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPI6600005  /  21-12-65

175 ครุภณัฑ์สนาม 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เจคอฟเวอร์อนิเตอร์เทรด จ ากดั 
19,260 บาท

บริษทั เจคอฟเวอร์อนิเตอร์เทรด จ ากดั 
19,260 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมSN6600001  /  01-12-65

176 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 132,820.00 132,820.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ดรัก เทสทต้ิ์ง(ส านกังานใหญ)่ 
132,820 บาท

หจก. ดรัก เทสทต้ิ์ง(ส านกังานใหญ)่ 
132,820 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPM6600030  /  16-12-65

177 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 51,600.00 51,600.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. แล็บไลน ์(2000) 
51,600 บาท

หจก. แล็บไลน ์(2000) 
51,600 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPM6600031  /  16-12-65

178 วัสดุส านกังาน 6,170.00 6,170.00 เฉพาะเจาะจง
หจก บบี ีบุ๊ค แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
6,170 บาท

หจก บบี ีบุ๊ค แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
6,170 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPO6600016  /  16-12-65

179 วัสดุส านกังาน 2,783.00 2,783.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวินเมดิคอล  
2,783 บาท

ร้าน ชวินเมดิคอล  
2,783 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPO6600015  /  16-12-65

180 วัสดุส านกังาน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เมดิกา แพค็กิง้ จ ากดั 
5,000 บาท

บริษทั เมดิกา แพค็กิง้ จ ากดั 
5,000 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPO6600011  /  16-11-65



แบบ สขร.1

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม2565
โรงพยาบาลโพทะเล

วันที่จาก  1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2565

ล าดบั
งานที่จัด
ซ้ือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

181 ครุภณัฑ์ส านกังาน 181,500.00 181,500.00 เฉพาะเจาะจง
 ค ารณ  เคร่ืองเยน็ 
181,500 บาท

 ค ารณ  เคร่ืองเยน็ 
181,500 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPP6600012  /  01-12-65

182 ค่าจ้างตรวจพเิศษ(เอก็ซเรย)์ 8,266.00 8,266.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั จี ดี โฟร์ จ ากดั 
8,266 บาท

บริษทั จี ดี โฟร์ จ ากดั 
8,266 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมNH6600027  /  01-11-65

183 ค่าจ้างตรวจพเิศษ(เอก็ซเรย)์ 7,174.00 7,174.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากดั 
7,174 บาท

บริษทั โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากดั 
7,174 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมNH6600028  /  01-11-65

184 ค่าจ้างตรวจพเิศษ(เอก็ซเรย)์ 129,323.00 129,323.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากดั 
129,323 บาท

บริษทั โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากดั 
129,323 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมNH6600029  /  01-11-65

185 ค่าจ้างตรวจพเิศษ(เอก็ซเรย)์ 285,250.00 285,250.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟลอริช เมดิคอล จ ากดั 
285,250 บาท

บริษทั ฟลอริช เมดิคอล จ ากดั 
285,250 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมNH6600030  /  01-11-65

186 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เซ็น เซ็นเตอร์ 
54,000 บาท

ร้าน เซ็น เซ็นเตอร์ 
54,000 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมQ46600007  /  14-12-65

187 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 252,000.00 252,000.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เซ็น เซ็นเตอร์ 
252,000 บาท

ร้าน เซ็น เซ็นเตอร์ 
252,000 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมQ46600008  /  16-12-65

188 วัสดุงานบา้นงานครัว 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เอกจิตต์ 
200 บาท

ร้าน เอกจิตต์ 
200 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมP36600016  /  19-12-65

189 วัสดุกอ่สร้าง 3,270.00 3,270.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก 
3,270 บาท

ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก 
3,270 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPE6600015  /  19-12-65

190 วัสดุส านกังาน 240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ปา้ยแอนด์คอม 
240 บาท

ร้าน ปา้ยแอนด์คอม 
240 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPO6600017  /  26-12-65

191 วัสดุส านกังาน 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ปา้ยแอนด์คอม 
750 บาท

ร้าน ปา้ยแอนด์คอม 
750 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPO6600018  /  27-12-65

192 วัสดุทนัตกรรม 67,200.00 67,200.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากดั 
67,200 บาท

บริษทั ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากดั 
67,200 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมP86600022  /  19-12-65

193 วัสดุทนัตกรรม 3,180.00 3,180.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
3,180 บาท

บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
3,180 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมP86600023  /  19-12-65

194 ค่าซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่1,430.00 1,430.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน สไปซ์๊ คาร์แคร์ 
1,430 บาท

ร้าน สไปซ์๊ คาร์แคร์ 
1,430 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPI6600006  /  23-12-65

195 คก.ฝึกปฏบิติังานของนสิิตฯ 3,461.00 3,461.00 เฉพาะเจาะจง
หจก บบี ีบุ๊ค แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
3,461 บาท

หจก บบี ีบุ๊ค แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
3,461 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมMP6600020  /  26-12-65

196 ค่าจ้างเหมาบริการอืน่ 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง
 ร้านคุณวรรณดอกไม้สด 
800 บาท

 ร้านคุณวรรณดอกไม้สด 
800 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมP26600095  /  19-12-65

197 ค่าจ้างเหมาขนขยะติดเชือ้ 16,372.40 16,372.40 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โชติฐกรณ์พบิลูย ์จ ากดั (ส านกังานใหญ่ 
16,372 บาท

บริษทั โชติฐกรณ์พบิลูย ์จ ากดั (ส านกังานใหญ่ 
16,372 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมP26600058  /  01-11-65

198 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์การแพทย์ 7,780.00 7,780.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอม็มีเนน้ซ์ อนิเตอร์เนชัน่แนล  จ ากดั 
7,780 บาท

บริษทั เอม็มีเนน้ซ์ อนิเตอร์เนชัน่แนล  จ ากดั 
7,780 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมZ86600004  /  22-12-65



แบบ สขร.1

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม2565
โรงพยาบาลโพทะเล

วันที่จาก  1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2565

ล าดบั
งานที่จัด
ซ้ือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

199 ค่าซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่34,700.00 34,700.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน สไปซ์๊ คาร์แคร์ 
34,700 บาท

ร้าน สไปซ์๊ คาร์แคร์ 
34,700 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPI6600007  /  26-12-65

200 วัสดุส านกังาน 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง
 ดาราโฟโต้แล็บ 
700 บาท

 ดาราโฟโต้แล็บ 
700 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPO6600019  /  27-12-65

201 ครุภณัฑ์ส านกังาน(ต่ ากว่าเกณฑ์) 6,290.00 6,290.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ธีรยาการค้า 
6,290 บาท

ร้าน ธีรยาการค้า 
6,290 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPP6600013  /  19-12-65

202 ครุภณัฑ์ส านกังาน(ต่ ากว่าเกณฑ์) 5,560.00 5,560.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ธีรยาการค้า 
5,560 บาท

ร้าน ธีรยาการค้า 
5,560 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPP6600014  /  26-12-65

203 ค่าซ่อมครุภณัฑ์ส านกังาน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง
 ค ารณ  เคร่ืองเยน็ 
1,000 บาท

 ค ารณ  เคร่ืองเยน็ 
1,000 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมZ16600004  /  26-12-65

204 ค่าซ่อมแซมส่ิงปลูกสร้าง 44,400.00 44,400.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ก าปั้น 2021 
44,400 บาท

หจก. ก าปั้น 2021 
44,400 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วน/ราคาเหมาะสมPZ6600002  /  01-12-65



แบบ สขร.1

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม2565
โรงพยาบาลโพทะเล

วันที่จาก  1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2565

ล าดบั
งานที่จัด
ซ้ือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

จ านวนเงินรวมทั้งส้ิน  ผู้รายงาน ......................................................  วันที่รายงาน ......................................................  (......................................................)  4,204,002.53  บาท



แบบ สขร.1

1 ค่าจา้งเหมาบุคลากร(สนับสนุน) 9,030.00 9,030.00 เฉพาะเจาะจง
นาย ภาสกร ชจูติร 
9,030 บาท

นาย ภาสกร ชจูติร 
9,030 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมP26600036  /  01-11-65

2 ค่าจา้งเหมาบุคลากร(บริการ) 8,619.55 8,619.55 เฉพาะเจาะจง
นาย คุณาวธุ  นามนา 
8,620 บาท

นาย คุณาวธุ  นามนา 
8,620 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมP26600037  /  01-11-65

3 ค่าจา้งเหมาบุคลากร(บริการ) 6,930.00 6,930.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว วริษฐา พึงไชย 
6,930 บาท

นางสาว วริษฐา พึงไชย 
6,930 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมP26600038  /  01-11-65

4 ค่าจา้งเหมาบุคลากร(บริการ) 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว กนกพร อกัษรสิน 
6,600 บาท

นางสาว กนกพร อกัษรสิน 
6,600 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมP26600039  /  01-11-65

5 ค่าจา้งเหมาบุคลากร(บริการ) 14,136.00 14,136.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว ศุจนิธรา พรหมยอด 
14,136 บาท

นางสาว ศุจนิธรา พรหมยอด 
14,136 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมP26600040  /  01-11-65

6 ค่าจา้งเหมาบุคลากร(บริการ) 7,260.00 7,260.00 เฉพาะเจาะจง
นาย อาทิตย ์ พุ่มสวสัด์ิ 
7,260 บาท

นาย อาทิตย ์ พุ่มสวสัด์ิ 
7,260 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมP26600041  /  01-11-65

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

นางสาว วริดา ต้ายไทยสงฆ ์
7,260 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมP26600042  /  01-11-65

8 ค่าจา้งเหมาบุคลากร(บริการ) 5,610.00 5,610.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว โสภติา  หอมจนัทร์ 
5,610 บาท

นางสาว โสภติา  หอมจนัทร์ 
5,610 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมP26600043  /  01-11-65

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

นาย มนตรี  พลอยดี 
7,260 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมP26600044  /  01-11-65

10 ค่าจา้งเหมาบุคลากร(บริการ) 7,260.00 7,260.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว อนัญพร  อนิตะ 
7,260 บาท

นางสาว อนัญพร  อนิตะ 
7,260 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมP26600045  /  01-11-65

11 ค่าจา้งเหมาบุคลากร(บริการ) 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง
นาย ณรงค์ฤทธิ ์จนัทร์สุข 
6,600 บาท

นาย ณรงค์ฤทธิ ์จนัทร์สุข 
6,600 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมP26600046  /  01-11-65

12 ค่าจา้งเหมาบุคลากร(บริการ) 7,260.00 7,260.00 เฉพาะเจาะจง
นาย สมเกยีรต์ิ กลีบจ าปา 
7,260 บาท

นาย สมเกยีรต์ิ กลีบจ าปา 
7,260 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมP26600047  /  01-11-65

13 ค่าจา้งเหมาบุคลากร(บริการ) 16,550.00 16,550.00 เฉพาะเจาะจง
นาง ณัฐธนนันท์  รุจพิงค์ 
16,550 บาท

นาง ณัฐธนนันท์  รุจพิงค์ 
16,550 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมP26600048  /  01-11-65

14 ค่าจา้งเหมาบุคลากร(บริการ) 15,550.00 15,550.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว พิราวลัย ์ แจม่เงิน 
15,550 บาท

นางสาว พิราวลัย ์ แจม่เงิน 
15,550 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมP26600049  /  01-11-65

15 ค่าจา้งเหมาบุคลากร(บริการ) 12,350.00 12,350.00 เฉพาะเจาะจง
นาย กติติพงษ์ สีสมโภชน์ 
12,350 บาท

นาย กติติพงษ์ สีสมโภชน์ 
12,350 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมP26600050  /  01-11-65

16 ค่าจา้งเหมาบุคลากร(บริการ) 6,930.00 6,930.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว พัทธธ์รีา เพชรวาว 
6,930 บาท

นางสาว พัทธธ์รีา เพชรวาว 
6,930 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมP26600051  /  01-11-65

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสงัเขป
เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปประกาศผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนธันวาคม2565
โรงพยาบาลโพทะเล

วันที่จาก  1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2565

ล าดบั
งานที่จดั
ซ้ือจดัจา้ง

วงเงินที่จดัซ้ือ
หรือจดัจา้ง (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง



แบบ สขร.1

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสงัเขป
เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปประกาศผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนธันวาคม2565
โรงพยาบาลโพทะเล

วันที่จาก  1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2565

ล าดบั
งานที่จดั
ซ้ือจดัจา้ง

วงเงินที่จดัซ้ือ
หรือจดัจา้ง (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

17 ค่าจา้งเหมาบุคลากร(บริการ) 12,015.94 12,015.94 เฉพาะเจาะจง
นาย กณัฑ์พัฒน กรรณสุข 
12,016 บาท

นาย กณัฑ์พัฒน กรรณสุข 
12,016 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมP26600059  /  08-11-65

18 ค่าจา้งเหมาขนขยะทั่วไปเพื่อท าล2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง
 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโพทะเล 
2,000 บาท

 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโพทะเล 
2,000 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมP26600052  /  01-11-65

19 ค่าจา้งเหมาบริการอื่น 39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทีจแีอล เมดิคัล ซิสเต็มส์ จ ากดั 
39,000 บาท

บริษัท ทีจแีอล เมดิคัล ซิสเต็มส์ จ ากดั 
39,000 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมP26600021  /  03-10-65

20 ค่าจา้งเหมาบริการอื่น 588.50 588.50 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอก็ซ์เซ้นส์ อนิฟอร์เมชั่น เซอร์วสิ จ ากดั 
589 บาท

บริษัท เอก็ซ์เซ้นส์ อนิฟอร์เมชั่น เซอร์วสิ จ ากดั 
589 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมP26600053  /  01-11-65

21 ค่าจา้งเหมาบริการอื่น 749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอก็ซ์เซ้นส์ อนิฟอร์เมชั่น เซอร์วสิ จ ากดั 
749 บาท

บริษัท เอก็ซ์เซ้นส์ อนิฟอร์เมชั่น เซอร์วสิ จ ากดั 
749 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมP26600054  /  01-11-65

22 ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 102,700.00 102,700.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท รักษาความปลอดภยั อทุัยธานีคลีนนิ่ง จ ากดั 
(ส านักงานใหญ)่ 102,700 บาท

บริษัท รักษาความปลอดภยั อทุัยธานีคลีนนิ่ง จ ากดั 
(ส านักงานใหญ)่ 102,700 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมP26600019  /  03-10-65

23 ค่าจา้งเหมาบริการอาหาร 87,365.00 87,365.00 เฉพาะเจาะจง
นาง กญัญา เสริมชาติเจริญกาล 
87,365 บาท

นาง กญัญา เสริมชาติเจริญกาล 
87,365 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมP26600018  /  03-10-65

24 ค่าซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่8,980.51 8,980.51 เฉพาะเจาะจง
บริษัท มติซูพิจติร จ ากดั 
8,981 บาท

บริษัท มติซูพิจติร จ ากดั 
8,981 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPI6600003  /  30-11-65

25 เวชภณัฑ์ที่มใิชย่า 15,960.00 15,960.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากดั 
15,960 บาท

บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากดั 
15,960 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPJ6600014  /  02-11-65

26 ค่าสาธารณูปโภค 1,137.19 1,137.19 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากดั:dtac TriNet Co;Ltd. 
1,137 บาท

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากดั:dtac TriNet Co;Ltd. 
1,137 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมZB6600014  /  01-11-65

27 วสัดุงานบ้านงานครัว 550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง
 สิริขายทุกส่ิง 
550 บาท

 สิริขายทุกส่ิง 
550 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมP36600011  /  02-12-65

28 ค่าซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. แล็บไลน์ (2000) 
2,400 บาท

หจก. แล็บไลน์ (2000) 
2,400 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมZ86600003  /  01-12-65

29 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ส านักงาน 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง
 ค ารณ  เคร่ืองเยน็ 
3,900 บาท

 ค ารณ  เคร่ืองเยน็ 
3,900 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมZ16600002  /  02-12-65

30 ค่าใชจ้า่ยอื่น 1,190.00 1,190.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เอส อาร์ กอ็บปี้เซ็นเตอร์ 
1,190 บาท

ร้าน เอส อาร์ กอ็บปี้เซ็นเตอร์ 
1,190 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมO46600004  /  01-11-65

31 ค่าจา้งเหมาบริการอื่น 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เอส อาร์ กอ็บปี้เซ็นเตอร์ 
2,500 บาท

ร้าน เอส อาร์ กอ็บปี้เซ็นเตอร์ 
2,500 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมP26600055  /  01-11-65

32 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 4,820.00 4,820.00 เฉพาะเจาะจง
 ร้านไอซ์ 
4,820 บาท

 ร้านไอซ์ 
4,820 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมP56600004  /  02-12-65



แบบ สขร.1

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสงัเขป
เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปประกาศผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนธันวาคม2565
โรงพยาบาลโพทะเล

วันที่จาก  1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2565

ล าดบั
งานที่จดั
ซ้ือจดัจา้ง

วงเงินที่จดัซ้ือ
หรือจดัจา้ง (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

33 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง
 ร้านไอซ์ 
600 บาท

 ร้านไอซ์ 
600 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมP56600005  /  02-12-65

34 เวชภณัฑ์ที่มใิชย่า 22,660.00 22,660.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากดั 
22,660 บาท

บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากดั 
22,660 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPJ6600032  /  02-12-65

35 เวชภณัฑ์ที่มใิชย่า 4,070.00 4,070.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ชยัศิริเวชภณัฑ์ จ ากดั 
4,070 บาท

บริษัท ชยัศิริเวชภณัฑ์ จ ากดั 
4,070 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPJ6600029  /  02-12-65

36 เวชภณัฑ์ที่มใิชย่า 11,540.00 11,540.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ชยัศิริเวชภณัฑ์ จ ากดั 
11,540 บาท

บริษัท ชยัศิริเวชภณัฑ์ จ ากดั 
11,540 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPJ6600029  /  02-12-65

37 เวชภณัฑ์ที่มใิชย่า 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั 
12,500 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั 
12,500 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPJ6600030  /  02-12-65

38 เวชภณัฑ์ที่มใิชย่า 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั 
12,840 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั 
12,840 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPJ6600030  /  02-12-65

39 เวชภณัฑ์ที่มใิชย่า 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั 
12,840 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั 
12,840 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPJ6600030  /  02-12-65

40 เวชภณัฑ์ที่มใิชย่า 3,850.00 3,850.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากดั 
3,850 บาท

บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากดั 
3,850 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPJ6600031  /  02-12-65

41 เวชภณัฑ์ที่มใิชย่า 8,160.00 8,160.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เนิร์สซ่ิง โฮม จ ากดั 
8,160 บาท

บริษัท เนิร์สซ่ิง โฮม จ ากดั 
8,160 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPJ6600034  /  02-12-65

42 เวชภณัฑ์ที่มใิชย่า 6,826.60 6,826.60 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โอเร็กซ์  เทรดด้ิง  จ ากดั 
6,827 บาท

บริษัท โอเร็กซ์  เทรดด้ิง  จ ากดั 
6,827 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPJ6600033  /  02-12-65

43 วสัดุการแพทย์ 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ชยัศิริเวชภณัฑ์ จ ากดั 
3,900 บาท

บริษัท ชยัศิริเวชภณัฑ์ จ ากดั 
3,900 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPL6600020  /  01-12-65

44 วสัดุการแพทย์ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ยแูคร์ เมดิคอล จ ากดั(ส านักงานใหญ)่ 
8,000 บาท

บริษัท ยแูคร์ เมดิคอล จ ากดั(ส านักงานใหญ)่ 
8,000 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPL6600018  /  01-12-65

45 วสัดุการแพทย์ 3,130.00 3,130.00 เฉพาะเจาะจง
 นิตยาเหล็กเพชร 
3,130 บาท

 นิตยาเหล็กเพชร 
3,130 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPL6600019  /  01-12-65

46 วสัดุส านักงาน 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง
 จเีอม็พี 
4,800 บาท

 จเีอม็พี 
4,800 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPO6600013  /  02-12-65

47 ครุภณัฑ์ส านักงาน(ต่ ากวา่เกณฑ์) 8,450.00 8,450.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สุชนิ การไฟฟ้า 1998 จ ากดั 
8,450 บาท

บริษัท สุชนิ การไฟฟ้า 1998 จ ากดั 
8,450 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPP6600011  /  30-11-65

48 ครุภณัฑ์การแพทย์ 8,450.00 8,450.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท พลัส เมดิคอล ซัพพลาย จ ากดั 
8,450 บาท

บริษัท พลัส เมดิคอล ซัพพลาย จ ากดั 
8,450 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมZ76600004  /  01-12-65



แบบ สขร.1

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสงัเขป
เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปประกาศผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนธันวาคม2565
โรงพยาบาลโพทะเล

วันที่จาก  1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2565

ล าดบั
งานที่จดั
ซ้ือจดัจา้ง

วงเงินที่จดัซ้ือ
หรือจดัจา้ง (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

49 ค่าจา้งตรวจทางห้องปฏบิัติการ 21,990.00 21,990.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท กรุงเทพอาร์ไอเอ แล็บ จ ากดั 
21,990 บาท

บริษัท กรุงเทพอาร์ไอเอ แล็บ จ ากดั 
21,990 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมME6600004  /  07-11-65

50 ค่าจา้งเหมาบริการอื่น 749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอก็ซ์เซ้นส์ อนิฟอร์เมชั่น เซอร์วสิ จ ากดั 
749 บาท

บริษัท เอก็ซ์เซ้นส์ อนิฟอร์เมชั่น เซอร์วสิ จ ากดั 
749 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมP26600056  /  01-11-65

51 ค่าจา้งเหมาบริการอื่น 588.50 588.50 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอก็ซ์เซ้นส์ อนิฟอร์เมชั่น เซอร์วสิ จ ากดั 
589 บาท

บริษัท เอก็ซ์เซ้นส์ อนิฟอร์เมชั่น เซอร์วสิ จ ากดั 
589 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมP26600057  /  01-11-65

52 ค่าจา้งเหมาบริการอื่น 4,290.00 4,290.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฮาซัน ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั 
4,290 บาท

บริษัท ฮาซัน ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั 
4,290 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมP26600063  /  21-11-65

53 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 145,092.50 145,092.50 เฉพาะเจาะจง
หจก. ดรัก เทสท์ต้ิง(ส านักงานใหญ)่ 
145,093 บาท

หจก. ดรัก เทสท์ต้ิง(ส านักงานใหญ)่ 
145,093 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPM6600026  /  02-12-65

54 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 69,250.00 69,250.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. แล็บไลน์ (2000) 
69,250 บาท

หจก. แล็บไลน์ (2000) 
69,250 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPM6600027  /  02-12-65

55 ค่าจา้งตรวจพิเศษ(เอก็ซเรย์) 103,994.00 103,994.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากดั 
103,994 บาท

บริษัท โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากดั 
103,994 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมNH6600025  /  01-11-65

56 ค่าจา้งตรวจพิเศษ(เอก็ซเรย์) 85,558.00 85,558.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากดั 
85,558 บาท

บริษัท โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากดั 
85,558 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมNH6600001  /  03-10-65

57 ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 26,790.00 26,790.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฮาซัน ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั 
26,790 บาท

บริษัท ฮาซัน ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั 
26,790 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมQ96600002  /  21-11-65

58 ค่าจา้งตรวจทางห้องปฏบิัติการ 83,525.00 83,525.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ศูนยแ์ลบธนบุรี   จ ากดั 
83,525 บาท

บริษัท ศูนยแ์ลบธนบุรี   จ ากดั 
83,525 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมME6600005  /  07-11-65

59 วสัดุงานบ้านงานครัว 3,576.00 3,576.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ทูพี เอน็ รีเทล ส านักงานใหญ่ 
3,576 บาท

หจก. ทูพี เอน็ รีเทล ส านักงานใหญ่ 
3,576 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมP36600014  /  02-12-65

60 วสัดุงานบ้านงานครัว 13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. นุชนรินทร์ คลีน แอนด์ ซัพพลาย(ส านักงาน
ใหญ่) 

หจก. นุชนรินทร์ คลีน แอนด์ ซัพพลาย(ส านักงาน
ใหญ่) 

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมP36600013  /  02-12-65

61 วสัดุงานบ้านงานครัว 11,689.00 11,689.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวนิเมดิคอล  
11,689 บาท

ร้าน ชวนิเมดิคอล  
11,689 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมP36600012  /  02-12-65

62 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 63,691.70 63,691.70 เฉพาะเจาะจง
หจก. เต็งเจริญทรัพยไ์พศาล 
63,692 บาท

หจก. เต็งเจริญทรัพยไ์พศาล 
63,692 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPH6600003  /  01-11-65

63 วสัดุส านักงาน 13,865.00 13,865.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวนิเมดิคอล  
13,865 บาท

ร้าน ชวนิเมดิคอล  
13,865 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPO6600014  /  02-12-65

64 วสัดุการเกษตร 1,330.00 1,330.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวนิเมดิคอล  
1,330 บาท

ร้าน ชวนิเมดิคอล  
1,330 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมQ86600003  /  02-12-65



แบบ สขร.1

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสงัเขป
เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปประกาศผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนธันวาคม2565
โรงพยาบาลโพทะเล

วันที่จาก  1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2565

ล าดบั
งานที่จดั
ซ้ือจดัจา้ง

วงเงินที่จดัซ้ือ
หรือจดัจา้ง (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

65 เวชภณัฑ์ยา 15,029.22 15,029.22 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม 
15,029 บาท

 องค์การเภสัชกรรม 
15,029 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600137  /  28-11-65

66 เวชภณัฑ์ยา 13,605.00 13,605.00 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม 
13,605 บาท

 องค์การเภสัชกรรม 
13,605 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600136  /  28-11-65

67 เวชภณัฑ์ยา 34,360.00 34,360.00 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม 
34,360 บาท

 องค์การเภสัชกรรม 
34,360 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600135  /  28-11-65

68 เวชภณัฑ์ยา 3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม 
3,424 บาท

 องค์การเภสัชกรรม 
3,424 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600133  /  17-11-65

69 เวชภณัฑ์ยา 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม 
5,885 บาท

 องค์การเภสัชกรรม 
5,885 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600134  /  22-11-65

70 เวชภณัฑ์ยา 9,416.00 9,416.00 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม 
9,416 บาท

 องค์การเภสัชกรรม 
9,416 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600132  /  14-11-65

71 เวชภณัฑ์ยา 11,128.00 11,128.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั 
11,128 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั 
11,128 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600138  /  28-11-65

72 เวชภณัฑ์ยา 11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีทแฮลม ์เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั 
11,770 บาท

บริษัท ดีทแฮลม ์เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั 
11,770 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600139  /  28-11-65

73 เวชภณัฑ์ยา 15,408.00 15,408.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั 
15,408 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั 
15,408 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600140  /  28-11-65

74 เวชภณัฑ์ยา 20,683.10 20,683.10 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั 
20,683 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั 
20,683 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600141  /  28-11-65

75 วสัดุการเกษตร 380.00 380.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก 
380 บาท

ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก 
380 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมQ86600004  /  08-12-65

76 วสัดุเภสัชกรรม 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จ ากดั 
25,000 บาท

บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จ ากดั 
25,000 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมP46600006  /  02-12-65

77 วสัดุไฟฟ้า 960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ศรีทองการไฟฟ้า 
960 บาท

หจก. ศรีทองการไฟฟ้า 
960 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPB6600010  /  06-12-65

78 วสัดุกอ่สร้าง 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ศรีทองการไฟฟ้า 
200 บาท

หจก. ศรีทองการไฟฟ้า 
200 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPE6600014  /  06-12-65

79 เวชภณัฑ์ที่มใิชย่า 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง
น.ส. มาเลียม  ทองเกดิ 
8,000 บาท

น.ส. มาเลียม  ทองเกดิ 
8,000 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPJ6600037  /  02-12-65

80 เวชภณัฑ์ที่มใิชย่า 4,556.00 4,556.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั 
4,556 บาท

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั 
4,556 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPJ6600036  /  02-12-65



แบบ สขร.1

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสงัเขป
เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปประกาศผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนธันวาคม2565
โรงพยาบาลโพทะเล

วันที่จาก  1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2565

ล าดบั
งานที่จดั
ซ้ือจดัจา้ง

วงเงินที่จดัซ้ือ
หรือจดัจา้ง (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

81 เวชภณัฑ์ที่มใิชย่า 5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ยแูคร์ เมดิคอล จ ากดั(ส านักงานใหญ)่ 
5,100 บาท

บริษัท ยแูคร์ เมดิคอล จ ากดั(ส านักงานใหญ)่ 
5,100 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPJ6600035  /  02-12-65

82 เวชภณัฑ์ที่มใิชย่า 4,922.00 4,922.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โอเร็กซ์  เทรดด้ิง  จ ากดั 
4,922 บาท

บริษัท โอเร็กซ์  เทรดด้ิง  จ ากดั 
4,922 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPJ6600038  /  02-12-65

83 วสัดุการแพทย์ 42,045.49 42,045.49 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แมสเซอร์ สเปเชยีลต้ีกา๊ซ จ ากดั 
42,045 บาท

บริษัท แมสเซอร์ สเปเชยีลต้ีกา๊ซ จ ากดั 
42,045 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPL6600017  /  01-12-65

84 เวชภณัฑ์ยา 21,988.50 21,988.50 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 
21,989 บาท

บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 
21,989 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600142  /  02-12-65

85 เวชภณัฑ์ยา 19,550.00 19,550.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากดั 
19,550 บาท

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากดั 
19,550 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600143  /  02-12-65

86 เวชภณัฑ์ยา 56,400.00 56,400.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไบโอวาลิส จ ากดั 
56,400 บาท

บริษัท ไบโอวาลิส จ ากดั 
56,400 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600144  /  02-12-65

87 เวชภณัฑ์ยา 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท นิด้า ฟาร์มา อนิคอร์ปอเรชั่น จ ากดั 
8,000 บาท

บริษัท นิด้า ฟาร์มา อนิคอร์ปอเรชั่น จ ากดั 
8,000 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600145  /  02-12-65

88 เวชภณัฑ์ยา 36,380.00 36,380.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 
36,380 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 
36,380 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600146  /  02-12-65

89 เวชภณัฑ์ยา 88,600.00 88,600.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ีจ ากดั 
88,600 บาท

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ีจ ากดั 
88,600 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600147  /  02-12-65

90 เวชภณัฑ์ยา 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทีโอเคมคีอลส์(1979) 
5,000 บาท

บริษัท ทีโอเคมคีอลส์(1979) 
5,000 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600148  /  02-12-65

91 เวชภณัฑ์ยา 2,880.00 2,880.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เฮลท์ต้ี ม ีจ ากดั 
2,880 บาท

บริษัท เฮลท์ต้ี ม ีจ ากดั 
2,880 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600149  /  02-12-65

92 เวชภณัฑ์ยา 78,000.00 78,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ที แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 
78,000 บาท

บริษัท ที แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 
78,000 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600150  /  02-12-65

93 เวชภณัฑ์ยา 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา่ จ ากดั 
1,300 บาท

บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา่ จ ากดั 
1,300 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600151  /  02-12-65

94 เวชภณัฑ์ยา 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เฮลท์ต้ี ม ีจ ากดั 
3,000 บาท

บริษัท เฮลท์ต้ี ม ีจ ากดั 
3,000 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600152  /  02-12-65

95 เวชภณัฑ์ยา 8,200.00 8,200.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทีโอเคมคีอลส์(1979) 
8,200 บาท

บริษัท ทีโอเคมคีอลส์(1979) 
8,200 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600153  /  02-12-65

96 เวชภณัฑ์ยา 9,667.20 9,667.20 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากดั 
9,667 บาท

บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากดั 
9,667 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600154  /  02-12-65



แบบ สขร.1

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสงัเขป
เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปประกาศผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนธันวาคม2565
โรงพยาบาลโพทะเล

วันที่จาก  1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2565

ล าดบั
งานที่จดั
ซ้ือจดัจา้ง

วงเงินที่จดัซ้ือ
หรือจดัจา้ง (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

97 เวชภณัฑ์ยา 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ ากดั 
12,000 บาท

บริษัท ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ ากดั 
12,000 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600155  /  02-12-65

98 เวชภณัฑ์ยา 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 
7,000 บาท

บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 
7,000 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600156  /  02-12-65

99 เวชภณัฑ์ยา 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 
6,000 บาท

บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 
6,000 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600157  /  02-12-65

100 เวชภณัฑ์ยา 4,860.00 4,860.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 
4,860 บาท

บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 
4,860 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600158  /  02-12-65

101 เวชภณัฑ์ยา 3,225.00 3,225.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากดั 
3,225 บาท

บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากดั 
3,225 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600160  /  02-12-65

102 เวชภณัฑ์ยา 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 
7,000 บาท

บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 
7,000 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600161  /  02-12-65

103 เวชภณัฑ์ยา 19,950.00 19,950.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั 
19,950 บาท

บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั 
19,950 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600162  /  02-12-65

104 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 34,510.00 34,510.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ดรัก เทสท์ต้ิง(ส านักงานใหญ)่ 
34,510 บาท

หจก. ดรัก เทสท์ต้ิง(ส านักงานใหญ)่ 
34,510 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPM6600028  /  06-12-65

105 เวชภณัฑ์ยา 2,625.00 2,625.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บ.ีเอม.ฟาร์มาซี (ส านักงานใหญ)่จ ากดั 
2,625 บาท

บริษัท บ.ีเอม.ฟาร์มาซี (ส านักงานใหญ)่จ ากดั 
2,625 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPT6600003  /  02-12-65

106 เวชภณัฑ์ยา 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟีฮาแล็บ จ ากดั (ส านักงานใหญ)่ 
5,400 บาท

บริษัท ฟีฮาแล็บ จ ากดั (ส านักงานใหญ)่ 
5,400 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPT6600004  /  02-12-65

107 3709 7.12.65 313.25 313.25 เฉพาะเจาะจง
 โรงพยาบาลโพธิป์ระทับชา้ง 
313 บาท

 โรงพยาบาลโพธิป์ระทับชา้ง 
313 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมNH6600031  /  14-12-65

108 ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ศรีทองการไฟฟ้า 
6,500 บาท

หจก. ศรีทองการไฟฟ้า 
6,500 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมQ96600003  /  06-12-65

109 ค.คอมพิวเตอร์(ต่ ากวา่เกณฑ์) 6,960.00 6,960.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอน็.ที.สโตร์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 
6,960 บาท

บริษัท เอน็.ที.สโตร์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 
6,960 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมQ46600005  /  06-12-65

110 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 119,000.00 119,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอน็.ที.สโตร์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 
119,000 บาท

บริษัท เอน็.ที.สโตร์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 
119,000 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมQ46600006  /  06-12-65

111 เวชภณัฑ์ยา 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 
20,000 บาท

บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 
20,000 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600159  /  02-12-65

112 เวชภณัฑ์ยา 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แกว้มงักรเภสัช จ ากดั 
4,000 บาท

บริษัท แกว้มงักรเภสัช จ ากดั 
4,000 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600163  /  06-12-65
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113 เวชภณัฑ์ยา 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทีโอเคมคีอลส์(1979) 
15,000 บาท

บริษัท ทีโอเคมคีอลส์(1979) 
15,000 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600164  /  06-12-65

114 เวชภณัฑ์ยา 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากดั 
19,000 บาท

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากดั 
19,000 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600165  /  06-12-65

115 เวชภณัฑ์ยา 13,800.00 13,800.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอเชี่ยน ยเูนี่ยน แล็บบอราตอร่ี 
13,800 บาท

บริษัท เอเชี่ยน ยเูนี่ยน แล็บบอราตอร่ี 
13,800 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600166  /  06-12-65

116 เวชภณัฑ์ยา 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี 
4,000 บาท

หจก. แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี 
4,000 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600167  /  06-12-65

117 เวชภณัฑ์ยา 35,520.00 35,520.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากดั 
35,520 บาท

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากดั 
35,520 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600168  /  13-12-65

118 เวชภณัฑ์ยา 26,400.00 26,400.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 
26,400 บาท

บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 
26,400 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600169  /  06-12-65

119 เวชภณัฑ์ยา 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ที แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 
8,000 บาท

บริษัท ที แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 
8,000 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600170  /  13-12-65

120 เวชภณัฑ์ยา 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ห้างขายยาตราเจด็ดาว จ ากดั 
3,800 บาท

บริษัท ห้างขายยาตราเจด็ดาว จ ากดั 
3,800 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600171  /  06-12-65

121 เวชภณัฑ์ยา 12,430.00 12,430.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 
12,430 บาท

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 
12,430 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600172  /  06-12-65

122 เวชภณัฑ์ยา 40,684.30 40,684.30 เฉพาะเจาะจง
บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั 
40,684 บาท

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั 
40,684 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600173  /  06-12-65

123 เวชภณัฑ์ยา 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั 
18,000 บาท

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั 
18,000 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600174  /  06-12-65

124 เวชภณัฑ์ยา 16,700.00 16,700.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั 
16,700 บาท

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั 
16,700 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600175  /  06-12-65

125 เวชภณัฑ์ยา 8,220.00 8,220.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทีโอเคมคีอลส์(1979) 
8,220 บาท

บริษัท ทีโอเคมคีอลส์(1979) 
8,220 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPT6600005  /  06-12-65

126 พจ0033.205/2265 7.12.65 221,864.50 221,864.50 เฉพาะเจาะจง
 โรงพยาบาลบางมลูนาก 
221,865 บาท

 โรงพยาบาลบางมลูนาก 
221,865 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมNH6600026  /  01-12-65

127 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 520.00 520.00 เฉพาะเจาะจง
 ศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย 
520 บาท

 ศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย 
520 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPM6600029  /  09-12-65

128 4094 พ.ย.65 14.12.65 3,334.00 3,334.00 เฉพาะเจาะจง
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชตะพานหิน 
3,334 บาท

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชตะพานหิน 
3,334 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมNH6600032  /  16-12-65
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129 คก.พัฒนาระบบการดูแลฯ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง
นาย สมศักด์ิ  ค าหนุน 
1,500 บาท

นาย สมศักด์ิ  ค าหนุน 
1,500 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมMP6600007  /  01-11-65

130 คก.พัฒนาระบบการดูแลฯ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง
นาง นิตยา แกว้เชื่อม 
1,500 บาท

นาง นิตยา แกว้เชื่อม 
1,500 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมMP6600008  /  01-11-65

131 คก.พัฒนาระบบการดูแลฯ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง
นาง อจัฉรา อาจสวา่ง 
1,500 บาท

นาง อจัฉรา อาจสวา่ง 
1,500 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมMP6600009  /  01-11-65

132 คก.พัฒนาระบบการดูแลฯ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว สมหญิง  กรรณิกา 
1,500 บาท

นางสาว สมหญิง  กรรณิกา 
1,500 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมMP6600010  /  01-11-65

133 วสัดุบริโภค 3,183.00 3,183.00 เฉพาะเจาะจง
นาง ดารารัตน์ มติมาลังการ 
3,183 บาท

นาง ดารารัตน์ มติมาลังการ 
3,183 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมOT6600003  /  01-11-65

134 ค่าซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่12,561.80 12,561.80 เฉพาะเจาะจง
บริษัท มติซูพิจติร จ ากดั 
12,562 บาท

บริษัท มติซูพิจติร จ ากดั 
12,562 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPI6600004  /  16-12-65

135 เวชภณัฑ์ยา 12,091.00 12,091.00 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม 
12,091 บาท

 องค์การเภสัชกรรม 
12,091 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600072  /  02-11-65

136 เวชภณัฑ์ยา 695.50 695.50 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม 
696 บาท

 องค์การเภสัชกรรม 
696 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600072  /  02-11-65

137 เวชภณัฑ์ยา 5,993.26 5,993.26 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม 
5,993 บาท

 องค์การเภสัชกรรม 
5,993 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600072  /  02-11-65

138 เวชภณัฑ์ยา 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง
 องค์การเภสัชกรรม 
1,800 บาท

 องค์การเภสัชกรรม 
1,800 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600072  /  02-11-65

139 เวชภณัฑ์ยา 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอเชี่ยน ยเูนี่ยน แล็บบอราตอร่ี 
13,500 บาท

บริษัท เอเชี่ยน ยเูนี่ยน แล็บบอราตอร่ี 
13,500 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600177  /  08-12-65

140 เวชภณัฑ์ยา 3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา่ จ ากดั 
3,750 บาท

บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา่ จ ากดั 
3,750 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600176  /  08-12-65

141 เวชภณัฑ์ยา 3,875.00 3,875.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ยนูีซัน จ ากดั 
3,875 บาท

บริษัท ยนูีซัน จ ากดั 
3,875 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600178  /  08-12-65

142 เวชภณัฑ์ยา 3,402.00 3,402.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 
3,402 บาท

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 
3,402 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600179  /  08-12-65

143 เวชภณัฑ์ยา 38,300.00 38,300.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทีโอเคมคีอลส์(1979) 
38,300 บาท

บริษัท ทีโอเคมคีอลส์(1979) 
38,300 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600180  /  08-12-65

144 เวชภณัฑ์ยา 2,110.00 2,110.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทีโอเคมคีอลส์(1979) 
2,110 บาท

บริษัท ทีโอเคมคีอลส์(1979) 
2,110 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600181  /  08-12-65



แบบ สขร.1

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสงัเขป
เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปประกาศผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนธันวาคม2565
โรงพยาบาลโพทะเล

วันที่จาก  1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2565

ล าดบั
งานที่จดั
ซ้ือจดัจา้ง

วงเงินที่จดัซ้ือ
หรือจดัจา้ง (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

145 เวชภณัฑ์ยา 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทีโอเคมคีอลส์(1979) 
12,500 บาท

บริษัท ทีโอเคมคีอลส์(1979) 
12,500 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600182  /  08-12-65

146 เวชภณัฑ์ยา 32,700.00 32,700.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั 
32,700 บาท

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั 
32,700 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600183  /  08-12-65

147 เวชภณัฑ์ยา 16,478.00 16,478.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 
16,478 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 
16,478 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600184  /  08-12-65

148 เวชภณัฑ์ยา 29,300.00 29,300.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากดั  
29,300 บาท

บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากดั  
29,300 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600185  /  08-12-65

149 เวชภณัฑ์ยา 42,240.00 42,240.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ภญิโญฟาร์มาซี 
42,240 บาท

หจก. ภญิโญฟาร์มาซี 
42,240 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600186  /  08-12-65

150 เวชภณัฑ์ยา 8,750.00 8,750.00 เฉพาะเจาะจง
บจก. เมดไลน์ 
8,750 บาท

บจก. เมดไลน์ 
8,750 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPN6600187  /  08-12-65

151 ค่าสาธารณูปโภค 238.88 238.88 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน) 
239 บาท

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน) 
239 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมZB6600015  /  01-11-65

152 ค่าสาธารณูปโภค 107.00 107.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน) 
107 บาท

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน) 
107 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมZB6600016  /  01-11-65

153 ค่าสาธารณูปโภค 110.80 110.80 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน) 
111 บาท

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน) 
111 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมZB6600017  /  01-11-65

154 ค่าสาธารณูปโภค 110.80 110.80 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน) 
111 บาท

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน) 
111 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมZB6600018  /  01-11-65

155 ค่าสาธารณูปโภค 2,664.30 2,664.30 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน) 
2,664 บาท

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน) 
2,664 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมZB6600019  /  01-11-65

156 ค่าสาธารณูปโภค 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน) 
5,350 บาท

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน) 
5,350 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมZB6600020  /  01-11-65

157 ค่าสาธารณูปโภค 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากดั(มหาชน) 
3,000 บาท

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

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมZB6600021  /  01-11-65

158 0620615129คก.พอกเขา่สมนุไพร12,930.00 12,930.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวนิเมดิคอล  
12,930 บาท

ร้าน ชวนิเมดิคอล  
12,930 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมMP6600015  /  09-12-65

159 0610101298คก.พัฒนาระบบฯ 3,930.00 3,930.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ชยัศิริเวชภณัฑ์ จ ากดั 
3,930 บาท

บริษัท ชยัศิริเวชภณัฑ์ จ ากดั 
3,930 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมMP6600016  /  09-12-65

160 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ส านักงาน 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง
 ค ารณ  เคร่ืองเยน็ 
4,500 บาท

 ค ารณ  เคร่ืองเยน็ 
4,500 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมZ16600003  /  13-12-65



แบบ สขร.1

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสงัเขป
เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปประกาศผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนธันวาคม2565
โรงพยาบาลโพทะเล

วันที่จาก  1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2565

ล าดบั
งานที่จดั
ซ้ือจดัจา้ง

วงเงินที่จดัซ้ือ
หรือจดัจา้ง (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

161 วสัดุการแพทย์ 8,100.00 8,100.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เบทเทอร์ไลฟ์ เมดิแคร์ จ ากดั ส านักงานใหญ่ 
8,100 บาท

บริษัท เบทเทอร์ไลฟ์ เมดิแคร์ จ ากดั ส านักงานใหญ่ 
8,100 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPL6600021  /  07-12-65

162 วสัดุการแพทย์ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอม็ที อปุกรณ์การแพทย ์จ ากดั 
1,800 บาท

บริษัท เอม็ที อปุกรณ์การแพทย ์จ ากดั 
1,800 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPL6600022  /  07-12-65

163 วสัดุการแพทย์ 4,100.00 4,100.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เมดิเทคเทรดด้ิง จ ากดั 
4,100 บาท

บริษัท เมดิเทคเทรดด้ิง จ ากดั 
4,100 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPL6600023  /  07-12-65

164 0610101298คก.พัฒนาระบบฯ38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ชยัศิริเวชภณัฑ์ จ ากดั 
38,000 บาท

บริษัท ชยัศิริเวชภณัฑ์ จ ากดั 
38,000 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมMP6600017  /  16-12-65

165 วสัดุทันตกรรม 22,800.00 22,800.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 
22,800 บาท

บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 
22,800 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมP86600017  /  13-12-65

166 วสัดุทันตกรรม 3,080.00 3,080.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท nuvoDent 
3,080 บาท

บริษัท nuvoDent 
3,080 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมP86600018  /  13-12-65

167 วสัดุทันตกรรม 1,880.00 1,880.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โฮมเด้นท์ จ ากดั 
1,880 บาท

บริษัท โฮมเด้นท์ จ ากดั 
1,880 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมP86600019  /  13-12-65

168 คก.พัฒนาระบบการดูแลฯ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ชยัศิริเวชภณัฑ์ จ ากดั 
4,000 บาท

บริษัท ชยัศิริเวชภณัฑ์ จ ากดั 
4,000 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมMP6600018  /  16-12-65

169 คก.พัฒนาระบบการดูแลฯ 2,640.00 2,640.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอม็มเีน้นซ์ อนิเตอร์เนชั่นแนล  จ ากดั 
2,640 บาท

บริษัท เอม็มเีน้นซ์ อนิเตอร์เนชั่นแนล  จ ากดั 
2,640 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมMP6600019  /  16-12-65

170 วสัดุงานบ้านงานครัว 2,012.00 2,012.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวนิเมดิคอล  
2,012 บาท

ร้าน ชวนิเมดิคอล  
2,012 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมP36600015  /  16-12-65

171 วสัดุทันตกรรม 3,420.00 3,420.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ชมูติร 1967 จ ากดั 
3,420 บาท

บริษัท ชมูติร 1967 จ ากดั 
3,420 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมP86600020  /  15-12-65

172 วสัดุทันตกรรม 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 
1,900 บาท

บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 
1,900 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมP86600021  /  15-12-65

173 วสัดุไฟฟ้า 1,890.00 1,890.00 เฉพาะเจาะจง
 สุชนิอเิล็กทรอนิกส์ 
1,890 บาท

 สุชนิอเิล็กทรอนิกส์ 
1,890 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPB6600011  /  19-12-65

174 ค่าซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่2,709.24 2,709.24 เฉพาะเจาะจง
บริษัท อลีนกจิสยาม จ ากดั สาขาบึงนาราง(สาขาที่
00004) 

บริษัท อลีนกจิสยาม จ ากดั สาขาบึงนาราง(สาขาที่
00004) 

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPI6600005  /  21-12-65

175 ครุภณัฑ์สนาม 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจคอฟเวอร์อนิเตอร์เทรด จ ากดั 
19,260 บาท

บริษัท เจคอฟเวอร์อนิเตอร์เทรด จ ากดั 
19,260 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมSN6600001  /  01-12-65

176 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 132,820.00 132,820.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ดรัก เทสท์ต้ิง(ส านักงานใหญ)่ 
132,820 บาท

หจก. ดรัก เทสท์ต้ิง(ส านักงานใหญ)่ 
132,820 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPM6600030  /  16-12-65



แบบ สขร.1

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสงัเขป
เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปประกาศผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนธันวาคม2565
โรงพยาบาลโพทะเล

วันที่จาก  1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2565

ล าดบั
งานที่จดั
ซ้ือจดัจา้ง

วงเงินที่จดัซ้ือ
หรือจดัจา้ง (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

177 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 51,600.00 51,600.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. แล็บไลน์ (2000) 
51,600 บาท

หจก. แล็บไลน์ (2000) 
51,600 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPM6600031  /  16-12-65

178 วสัดุส านักงาน 6,170.00 6,170.00 เฉพาะเจาะจง
หจก บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี 
6,170 บาท

หจก บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี 
6,170 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPO6600016  /  16-12-65

179 วสัดุส านักงาน 2,783.00 2,783.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ชวนิเมดิคอล  
2,783 บาท

ร้าน ชวนิเมดิคอล  
2,783 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPO6600015  /  16-12-65

180 วสัดุส านักงาน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จ ากดั 
5,000 บาท

บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จ ากดั 
5,000 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPO6600011  /  16-11-65

181 ครุภณัฑ์ส านักงาน 181,500.00 181,500.00 เฉพาะเจาะจง
 ค ารณ  เคร่ืองเยน็ 
181,500 บาท

 ค ารณ  เคร่ืองเยน็ 
181,500 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPP6600012  /  01-12-65

182 ค่าจา้งตรวจพิเศษ(เอก็ซเรย์) 8,266.00 8,266.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท จ ีดี โฟร์ จ ากดั 
8,266 บาท

บริษัท จ ีดี โฟร์ จ ากดั 
8,266 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมNH6600027  /  01-11-65

183 ค่าจา้งตรวจพิเศษ(เอก็ซเรย์) 7,174.00 7,174.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากดั 
7,174 บาท

บริษัท โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากดั 
7,174 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมNH6600028  /  01-11-65

184 ค่าจา้งตรวจพิเศษ(เอก็ซเรย์) 129,323.00 129,323.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากดั 
129,323 บาท

บริษัท โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ ากดั 
129,323 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมNH6600029  /  01-11-65

185 ค่าจา้งตรวจพิเศษ(เอก็ซเรย์) 285,250.00 285,250.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟลอริช เมดิคอล จ ากดั 
285,250 บาท

บริษัท ฟลอริช เมดิคอล จ ากดั 
285,250 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมNH6600030  /  01-11-65

186 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เซ็น เซ็นเตอร์ 
54,000 บาท

ร้าน เซ็น เซ็นเตอร์ 
54,000 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมQ46600007  /  14-12-65

187 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 252,000.00 252,000.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เซ็น เซ็นเตอร์ 
252,000 บาท

ร้าน เซ็น เซ็นเตอร์ 
252,000 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมQ46600008  /  16-12-65

188 วสัดุงานบ้านงานครัว 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน เอกจติต์ 
200 บาท

ร้าน เอกจติต์ 
200 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมP36600016  /  19-12-65

189 วสัดุกอ่สร้าง 3,270.00 3,270.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก 
3,270 บาท

ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก 
3,270 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPE6600015  /  19-12-65

190 วสัดุส านักงาน 240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ป้ายแอนด์คอม 
240 บาท

ร้าน ป้ายแอนด์คอม 
240 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPO6600017  /  26-12-65

191 วสัดุส านักงาน 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ป้ายแอนด์คอม 
750 บาท

ร้าน ป้ายแอนด์คอม 
750 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPO6600018  /  27-12-65

192 วสัดุทันตกรรม 67,200.00 67,200.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีวา่ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากดั 
67,200 บาท

บริษัท ดีวา่ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากดั 
67,200 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมP86600022  /  19-12-65
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193 วสัดุทันตกรรม 3,180.00 3,180.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 
3,180 บาท

บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 
3,180 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมP86600023  /  19-12-65

194 ค่าซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่1,430.00 1,430.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน สไป๊ซ์ คาร์แคร์ 
1,430 บาท

ร้าน สไป๊ซ์ คาร์แคร์ 
1,430 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPI6600006  /  23-12-65

195 คก.ฝึกปฏบิัติงานของนิสิตฯ 3,461.00 3,461.00 เฉพาะเจาะจง
หจก บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี 
3,461 บาท

หจก บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี 
3,461 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมMP6600020  /  26-12-65

196 ค่าจา้งเหมาบริการอื่น 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง
 ร้านคุณวรรณดอกไมส้ด 
800 บาท

 ร้านคุณวรรณดอกไมส้ด 
800 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมP26600095  /  19-12-65

197 ค่าจา้งเหมาขนขยะติดเชื้อ 16,372.40 16,372.40 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย ์จ ากดั (ส านักงานใหญ่ 
16,372 บาท

บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย ์จ ากดั (ส านักงานใหญ่ 
16,372 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมP26600058  /  01-11-65

198 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์การแพทย์ 7,780.00 7,780.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอม็มเีน้นซ์ อนิเตอร์เนชั่นแนล  จ ากดั 
7,780 บาท

บริษัท เอม็มเีน้นซ์ อนิเตอร์เนชั่นแนล  จ ากดั 
7,780 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมZ86600004  /  22-12-65

199 ค่าซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่34,700.00 34,700.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน สไป๊ซ์ คาร์แคร์ 
34,700 บาท

ร้าน สไป๊ซ์ คาร์แคร์ 
34,700 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPI6600007  /  26-12-65

200 วสัดุส านักงาน 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง
 ดาราโฟโต้แล็บ 
700 บาท

 ดาราโฟโต้แล็บ 
700 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPO6600019  /  27-12-65

201 ครุภณัฑ์ส านักงาน(ต่ ากวา่เกณฑ์) 6,290.00 6,290.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ธรียาการค้า 
6,290 บาท

ร้าน ธรียาการค้า 
6,290 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPP6600013  /  19-12-65

202 ครุภณัฑ์ส านักงาน(ต่ ากวา่เกณฑ์) 5,560.00 5,560.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ธรียาการค้า 
5,560 บาท

ร้าน ธรียาการค้า 
5,560 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPP6600014  /  26-12-65

203 ค่าซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง
 ค ารณ  เคร่ืองเยน็ 
1,000 บาท

 ค ารณ  เคร่ืองเยน็ 
1,000 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมZ16600004  /  26-12-65

204 ค่าซ่อมแซมส่ิงปลูกสร้าง 44,400.00 44,400.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ก าปั้น 2021 
44,400 บาท

หจก. ก าปั้น 2021 
44,400 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น/ราคาเหมาะสมPZ6600002  /  01-12-65



แบบ สขร.1

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสงัเขป
เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปประกาศผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนธันวาคม2565
โรงพยาบาลโพทะเล

วันที่จาก  1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2565

ล าดบั
งานที่จดั
ซ้ือจดัจา้ง

วงเงินที่จดัซ้ือ
หรือจดัจา้ง (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

จ านวนเงินรวมทั้งส้ิน  ผู้รายงาน ......................................................  วนัที่รายงาน ......................................................  (......................................................)  4,204,002.53  บาท


