
ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือ วงเงินที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีจดัซ้ือ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก รำคำที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ในกำรจดัซ้ือ วันที่ในกำรจดัซ้ือ

1 จดัซ้ือวัสดุ 5,136 5,136 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 5,136 ใช้มติที่ประชุม นศ.0032.303(07)(01)/1 1-ต.ค.-65

2 จดัซ้ือวัสดุ 5,136 5,136 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 5,136 ใช้มติที่ประชุม นศ.0032.303(07)(01)/2 1-ต.ค.-65

3 จดัซ้ือวัสดุ 10,272 10,272 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 10,272 ใช้มติที่ประชุม นศ.0032.303(07)(01)/3 1-ต.ค.-65

4 จดัซ้ือวัสดุ 15,215.40 15,215.40 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 15,215.40 ใช้มติที่ประชุม นศ.0032.303(07)(01)/4 1-ต.ค.-65

5 จดัซ้ือวัสดุ 5,136 5,136 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 5,136 ใช้มติที่ประชุม นศ.0032.303(07)(01)/5 1-ต.ค.-65

6 จดัซ้ือวัสดุ 8,560 8,560 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 8,560 ใช้มติที่ประชุม นศ.0032.303(07)(01)/6 1-ต.ค.-65

7 จดัซ้ือวัสดุ 22,500 22,500 เฉพำะเจำะจง บ.เดนทัล วิชั่น (ประเทศไทย) จ ำกดั 22,500 ใช้มติที่ประชุม นศ.0032.303(07)(01)/7 1-ต.ค.-65

8 จดัซ้ือวัสดุ 8,250 8,250 เฉพำะเจำะจง หจก.เอม็มีเน้นซ์ 8,250 ใช้มติที่ประชุม นศ.0032.303(07)(01)/8 1-ต.ค.-65

9 จดัซ้ือวัสดุ 15,200 15,200 เฉพำะเจำะจง บ.ฟินิคซ์ เด็นทอล เซอร์วิส 15,200 ใช้มติที่ประชุม นศ.0032.303(07)(01)/9 1-ต.ค.-65

10 จดัซ้ือวัสดุ 9,200 9,200 เฉพำะเจำะจง บ.สยำมเด้นท์ จ ำกดั 9,200 ใช้มติที่ประชุม นศ.0032.303(07)(01)/10 1-ต.ค.-65

11 จดัซ้ือวัสดุ 18,938 18,938 เฉพำะเจำะจง บ.เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ำกดั 18,938 ใช้มติที่ประชุม นศ.0032.303(07)(01)/11 1-ต.ค.-65

12 จดัซ้ือวัสดุ 43,128.49 43,128.49 เฉพำะเจำะจง บ.ไชยำ-อำรี เด็นตัลแลป จ ำกดั 43,128.49 ใช้มติที่ประชุม นศ.0032.303(07)(01)/12 1-ต.ค.-65

13 จดัซ้ือวัสดุ 1,070 1,070 เฉพำะเจำะจง บ.พีซี เด็นตัล แลป จ ำกดั 1,070 ใช้มติที่ประชุม นศ.0032.303(07)(01)/13 1-ต.ค.-65
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14 จดัซ้ือวัสดุ 1,560 1,560 เฉพำะเจำะจง บ.เดนทัล วิชั่น (ประเทศไทย) จ ำกดั 1,560 ใช้มติที่ประชุม นศ.0032.303(07)(01)/14 1-ต.ค.-65

15 จดัซ้ือวัสดุ 3,800 3,800 เฉพำะเจำะจง บ.เคที เด็นท์แอนด์ ซัพพลำย จ ำกดั 3,800 ใช้มติที่ประชุม นศ.0032.303(07)(01)/15 1-ต.ค.-65

16 จดัซ้ือวัสดุ 1,680 1,680 เฉพำะเจำะจง บ.เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ำกดั 1,680 ใช้มติที่ประชุม นศ.0032.303(07)(01)/16 1-ต.ค.-65

17 จดัซ้ือวัสดุ 2,270 2,270 เฉพำะเจำะจง บ.เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ำกดั 2,270 ใช้มติที่ประชุม นศ.0032.303(07)(01)/17 1-ต.ค.-65
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อยา เดือน ตุลาคม 2565 

ล าดับที่ 
งานที่จัดซื้อ
หรือจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซื้อหรือจัดจ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป เลขที่ในการจัดซื้อหรือจ้าง 

วันที่ในการจัด 
ซื้อหรือจ้าง 

1 จัดซื้อยา 5100 6420 เฉพาะเจาะจง บ.เฮลท์ตี้ มี ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/810 6-ต.ค.-65 
2 จัดซื้อยา 45600 103200 เฉพาะเจาะจง บ.เซนทรัลโพลี ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/811 6-ต.ค.-65 
3 จัดซื้อยา 91485 91485 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/812 6-ต.ค.-65 
4 จัดซื้อยา 5500 5500 เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติก ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/813 6-ต.ค.-65 
5 จัดซื้อยา 5500 5500 เฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/814 6-ต.ค.-65 
6 จัดซื้อยา 5250 6300 เฉพาะเจาะจง บ.ที แมน ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/815 6-ต.ค.-65 
7 จัดซื้อยา 10143.6 10800 เฉพาะเจาะจง บ. ดี เค เอส เอช ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/816 6-ต.ค.-65 
8 จัดซื้อยา 17000 26161.8 เฉพาะเจาะจง บ. เอส พี เอส ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/817 6-ต.ค.-65 
9 จัดซื้อยา 20800 25680 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/818 6-ต.ค.-65 
10 จัดซื้อยา 15000 32100 เฉพาะเจาะจง บ.GHP ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/819 6-ต.ค.-65 
11 จัดซื้อยา 7200 7500 เฉพาะเจาะจง บ.เบอลิน ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/820 6-ต.ค.-65 
12 จัดซื้อยา 5496 6741 เฉพาะเจาะจง ห้างขายยา7ดาว ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/821 6-ต.ค.-65 
13 จัดซื้อยา 4000 5000 เฉพาะเจาะจง บ.ยูโทเปี่ยน ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/822 6-ต.ค.-65 
14 จัดซื้อยา 3144 3,156.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติก ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/823 6-ต.ค.-65 
15 จัดซื้อยา 4500 4526.1 เฉพาะเจาะจง บ.ทีแมน ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/824 6-ต.ค.-65 
16 จัดซื้อยา 2782 2,782.00 เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/825 6-ต.ค.-65 
17 จัดซื้อยา 3000 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เฮลท์ตี้ มี ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/826 6-ต.ค.-65 
18 จัดซื้อยา 3936 3,936.00 เฉพาะเจาะจง บ.เยนเนอร์ราลดรั๊กเอฮ้าส์ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/827 6-ต.ค.-65 
19 จัดซื้อยา 2400 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดี เค เอส เอช ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/828 6-ต.ค.-65 
20 จัดซื้อยา 1800 1,800 เฉพาะเจาะจง บ.ไทย แอฟ ดี ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/829 6-ต.ค.-65 



21 จัดซื้อยา 2400 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.หมอยาไทย 101 ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/830 6-ต.ค.-65 
22 จัดซื้อยา 4896 4,896.00 เฉพาะเจาะจง บ.พนาพัฒน์ คอมเมอรเชียล ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/831 6-ต.ค.-65 
23 จัดซื้อยา 4800 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.หมอยาไทย 101 ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/832 6-ต.ค.-65 
24 จัดซื้อยา 600 600.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/833 6-ต.ค.-65 
25 จัดซื้อยา 1800 1,926.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอเชี่ยน ยูเนี่ยน ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/834 6-ต.ค.-65 
26 จัดซื้อยา 98493.5 99,243 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/835 18-ต.ค.-65 
27 จัดซื้อยา 11000 11,000 เฉพาะเจาะจง บ.อาร์เอ็กซ์ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/836 18-ต.ค.-65 
28 จัดซื้อยา 17255.6 18,763.20 เฉพาะเจาะจง บ.วี แอนด์ วี ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/837 18-ต.ค.-65 
29 จัดซื้อยา 6997.8 6,997.80 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/838 18-ต.ค.-65 
30 จัดซื้อยา 23540 30,072.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮมเคลเลอร์ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/839 18-ต.ค.-65 
31 จัดซื้อยา 57245 94,695.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮมเคลเลอร์ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/840 18-ต.ค.-65 
32 จัดซื้อยา 23550 55,582.50 เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/841 18-ต.ค.-65 
33 จัดซื้อยา 21186 42,780.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮมเคลเลอร์ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/842 18-ต.ค.-65 
34 จัดซื้อยา 5100 5,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซีฟาม ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/843 18-ต.ค.-65 
35 จัดซื้อยา 34200 34,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.แก้วมังกร ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/844 18-ต.ค.-65 
36 จัดซื้อยา 15589.9 16,665.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยาม ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/845 18-ต.ค.-65 
37 จัดซื้อยา 8700 8,988.00 เฉพาะเจาะจง บ.เคบี ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/846 18-ต.ค.-65 
38 จัดซื้อยา 13500 20,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยูเมด้า ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/847 18-ต.ค.-65 
39 จัดซื้อยา 6000 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ชุมชนเภสัช ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/848 18-ต.ค.-65 
40 จัดซื้อยา 10650 27,450.00 เฉพาะเจาะจง บ.เบอลิน ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/849 18-ต.ค.-65 
41 จัดซื้อยา 10500 10,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ลาภทักษิณ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/850 18-ต.ค.-65 
42 จัดซื้อยา 5040 5,040.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/851 18-ต.ค.-65 
43 จัดซื้อยา 55640 750,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/852 18-ต.ค.-65 
44 จัดซื้อยา 1280 1,280.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/853 18-ต.ค.-65 



45 จัดซื้อยา 3600 4,214.40 เฉพาะเจาะจง บ.พีดีแอล ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/854 18-ต.ค.-65 
46 จัดซื้อยา 2790 5880 เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาดิก้า ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/855 18-ต.ค.-65 
47 จัดซื้อยา 1200 1,200.00 เฉพาะเจาะจง กองทุนหมุนเวียนยาเสพติด ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/856 18-ต.ค.-65 
48 จัดซื้อยา 3200 3,602.00 เฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ์ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/857 18-ต.ค.-65 
49 จัดซื้อยา 10800 10,800.00 เฉพาะเจาะจง คอสม่า ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/858 20-ต.ค.-65 
50 จัดซื้อยา 7500 7,543.50 เฉพาะเจาะจง ทีแมน ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/859 20-ต.ค.-65 
51 จัดซื้อยา 16692 17,856.00 เฉพาะเจาะจง เกร็ทเตอร์มายบาซิน ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/860 20-ต.ค.-65 
52 จัดซื้อยา 43553.28 115,868.16 เฉพาะเจาะจง ดีทแฮล์ม ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/861 20-ต.ค.-65 
53 จัดซื้อยา 8346 13,200.00 เฉพาะเจาะจง ดีทแฮล์ม ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/862 20-ต.ค.-65 
54 จัดซื้อยา 7560 11,644.00 เฉพาะเจาะจง เอ เอ็น บี ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/863 20-ต.ค.-65 
55 จัดซื้อยา 15000 15,000.00 เฉพาะเจาะจง แปซิฟิก ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/864 20-ต.ค.-65 
56 จัดซื้อยา 91200 93,732.00 เฉพาะเจาะจง คอสม่า ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/865 20-ต.ค.-65 
57 จัดซื้อยา 27000 55,000.00 เฉพาะเจาะจง ส.เจริญเภสัช ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/866 20-ต.ค.-65 
58 จัดซื้อยา 7500 7,500.00 เฉพาะเจาะจง ที โอ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/867 20-ต.ค.-65 
59 จัดซื้อยา 98493.5 99,242.50 เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/868 20-ต.ค.-65 
60 จัดซื้อยา 13500 16,502.70 เฉพาะเจาะจง เซนทรัลโพลี ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/869 20-ต.ค.-65 
61 จัดซื้อยา 5500 5,510.50 เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาแลนด์ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/870 20-ต.ค.-65 
62 จัดซื้อยา 2153.9 2,224.00 เฉพาะเจาะจง สหแพทย์ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/871 20-ต.ค.-65 
63 จัดซื้อยา 1900 1,900.00 เฉพาะเจาะจง ยูโทเปี้ยน ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/872 20-ต.ค.-65 
64 จัดซื้อยา 2250 2,250.00 เฉพาะเจาะจง ทีแมน ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/873 20-ต.ค.-65 
65 จัดซื้อยา 3225 3,228.00 เฉพาะเจาะจง ทีโอ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/874 20-ต.ค.-65 
66 จัดซื้อยา 4500 4,500.00 เฉพาะเจาะจง กองทุนหมุนเวียนยาเสพติด ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/875 20-ต.ค.-65 
67 จัดซื้อยา 3450 3,450.00 เฉพาะเจาะจง ไบโอจีนีเทค ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/876 20-ต.ค.-65 
68 จัดซื้อยา 9000 12,005.40 เฉพาะเจาะจง บ.เมดไลน์ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/877 27-ต.ค.-65 



69 จัดซื้อยา 94000 170,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เบอลิน ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/878 27-ต.ค.-65 
70 จัดซื้อยา 99513.4 138,185.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/879 27-ต.ค.-65 
71 จัดซื้อยา 47378 50,787.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/880 27-ต.ค.-65 
72 จัดซื้อยา 12840 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/881 27-ต.ค.-65 
73 จัดซื้อยา 18000 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เฮลท์ตี้ มี ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/882 27-ต.ค.-65 
74 จัดซื้อยา 13753.6 13,756.60 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/883 27-ต.ค.-65 
75 จัดซื้อยา 22200 42,780.00 เฉพาะเจาะจง บ.เบอลิน ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/884 27-ต.ค.-65 
76 จัดซื้อยา 6240 6,240.00 เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/885 27-ต.ค.-65 
77 จัดซื้อยา 17000 17,816.80 เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/886 27-ต.ค.-65 
78 จัดซื้อยา 5542.6 9,737.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮมเคลเลอร์ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/887 27-ต.ค.-65 
79 จัดซื้อยา 5350 8,211.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮมเคลเลอร์ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/888 27-ต.ค.-65 
80 จัดซื้อยา 34197.2 34,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/889 27-ต.ค.-65 
81 จัดซื้อยา 9600 9,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.เซนทรัลโพลี ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/890 27-ต.ค.-65 
82 จัดซื้อยา 45000 47,010.00 เฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/891 27-ต.ค.-65 
83 จัดซื้อยา 7532.8 10,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/892 27-ต.ค.-65 
84 จัดซื้อยา 10800 10,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทย แอฟ ดี ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/893 27-ต.ค.-65 
85 จัดซื้อยา 31000 41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ์ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/894 27-ต.ค.-65 
86 จัดซื้อยา 3600 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.เซนทรัลโพลี ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/895 27-ต.ค.-65 
87 จัดซื้อยา 2160 2,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทยาศรม ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/896 27-ต.ค.-65 
88 จัดซื้อยา 4200 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.บางกอกดรัก ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/897 27-ต.ค.-65 
89 จัดซื้อยา 3745 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยูนิซัน ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/898 27-ต.ค.-65 
90 จัดซื้อยา 1600 1,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอล บี เอส ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/899 27-ต.ค.-65 
91 จัดซื้อยา 3480 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอล บี เอส ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/900 27-ต.ค.-65 
92 จัดซื้อยา 1000 1,070.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอล บี เอส ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/901 27-ต.ค.-65 



93 จัดซื้อยา 1300 1,300.00 เฉพาะเจาะจง กองทุนหมุนเวียนยาเสพติด ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/902 27-ต.ค.-65 
94 จัดซื้อยา 1320 1,320.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/903 27-ต.ค.-65 
95 จัดซื้อยา 1000 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.วี แอนด์ วี ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/904 27-ต.ค.-65 
96 จัดซื้อยา 4425 4,425.00 เฉพาะเจาะจง บ.วี แอนด์ วี ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/905 27-ต.ค.-65 
97 จัดซื้อยา 2800 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/906 27-ต.ค.-65 
98 จัดซื้อยา 4254 4,254.00 เฉพาะเจาะจง บ.พรีเมด ฟาร์ม่า พลัส ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/907 27-ต.ค.-65 
99 จัดซื้อยา 233.26 233.26 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/908 27-ต.ค.-65 

 

 



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จ้างพมิพเ์อกสารและแบบฟอร์มต่างๆ 20,050.00 เฉพาะเจาะจง 20,050.00 จิตรอักษรการพมิพ์ ราคาต่่าสุด 553/2565

2 วสัดุส่านักงาน 35,097.00 เฉพาะเจาะจง 35,097.00 ล้ิม จี่ เส้ง ราคาต่่าสุด 554/2565

3 วสัดุงานบา้นงานครัว 16,444.00 เฉพาะเจาะจง 16,444.00 สหไทย เปเปอร์พลัส ราคาต่่าสุด 555/2565

4 หมึกพมิพ ์cf217a 219a w1107a 30,000.00 เฉพาะเจาะจง 30,000.00 อินเตอร์คอมพวิเตอร์ ราคาต่่าสุด 556/2565

5 อุปกรณ์ประกอบคอมพวิเตอร์ 1 ชุด 22,639.00 เฉพาะเจาะจง 22,639.00 เอสพเีอคอมพวิเตอร์ ราคาต่่าสุด 557/2565

6 วสัดุงานบา้นงานครัว 46,268.00 เฉพาะเจาะจง 46,268.00 บ.ีบ.ีเค ราคาต่่าสุด 558/2565

7 น้่าแก๊ส 48 kg 1,400.00 เฉพาะเจาะจง 1,400.00 ร้านธารา ราคาต่่าสุด 559/2565

8 จ้างถ่ายเอกสาร 1,350.00 เฉพาะเจาะจง 1,350.00 เกษรการพมิพ์ ราคาต่่าสุด 560/2565

9 วสัดุส่านักงาน 2,243.00 เฉพาะเจาะจง 2,243.00 เทน็ 2009 ราคาต่่าสุด 561/2565

10 ข้าวสารไก่แจ้ 40 กก. 4,200.00 เฉพาะเจาะจง 4,200.00 ณัฐณิชาวลัย์ เดชบญุญาภชิาติ ราคาต่่าสุด 562/2565

11 น้่าด่ืม 350 มล. 3,200.00 เฉพาะเจาะจง 3,200.00 น้่าด่ืมอุดมทรัพย์ ราคาต่่าสุด 563/2565

12 เชือกฟาง 1,260.00 เฉพาะเจาะจง 1,260.00 เทน็ 2009 ราคาต่่าสุด 564/2565

13 น้่ายาส่าหรับตรวจ DO และ สารท่าปฎกิิริยา H701-25 ตรวจคลอรีน 2,782.00 เฉพาะเจาะจง 2,782.00 บจก.นีโอนิคส์ ราคาต่่าสุด 565/2565

14 วสัดุบริโภคและวสัดุงานบา้นงานครัว 1,380.00 เฉพาะเจาะจง 1,380.00 ชฎาพร ราคาต่่าสุด 566/2565

15 น้่าด่ืม เนสทเ์ล่ 4,500.00 เฉพาะเจาะจง 4,500.00 ซินซินตรัง ราคาต่่าสุด 567/2565

16 น้่าแก๊ส 48 kg 2,800.00 เฉพาะเจาะจง 2,800.00 ร้านธารา ราคาต่่าสุด 568/2565

17 กระถาง 12 นิ้ว 15 นิ้ว 17 นิ้ว 1,730.00 เฉพาะเจาะจง 1,730.00 บ ีแอนด์ พ ี20 ช็อป ราคาต่่าสุด 569/2565

18 กล่อง PSI 800 เฉพาะเจาะจง 800 ร้านชะอวดอิเล็กทรอนิคส์ ราคาต่่าสุด 570/2565

19 ข้าวสารสังข์หยด 2,680.00 เฉพาะเจาะจง 2,680.00 ยินดี ค่าทอง ราคาต่่าสุด 571/2565

20 มอคโคนา+น้่าตาลอ้อย 492 เฉพาะเจาะจง 492 ชฎาพร ราคาต่่าสุด 572/2565

21 วสัดุงานซ่อมบ่ารุง 6,100.00 เฉพาะเจาะจง 6,100.00 ร้านสหไพบลูย์ ราคาต่่าสุด 573/2565

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565

วัสดุครภุณัฑ์ส านักงานและงานบา้นงานครวั

วันที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565
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22 ถังขยะ สีเขียว 50 เฉพาะเจาะจง 50 เตือนใจ ราคาต่่าสุด 574/2565

23 ST-TT (เนื้อกึ่งมันกึ่งด้าน) size 10*10 cm ดวงเด่ียว 40,232.00 เฉพาะเจาะจง 40,232.00 ออโต้ ไอดี ราคาต่่าสุด 575/2565

24 เปล่ียนถ่ายน้่ามันเคร่ือง กว 5783 นศ 3,978.80 เฉพาะเจาะจง 3,978.80 โตโยต้านครศรีธรรมราช ราคาต่่าสุด 576/2565

25 ผ้าขนหนูสีโอโรส พร้อมสกรีน 18,550.00 เฉพาะเจาะจง 18,550.00 หจก.เอส.เอส คอทคอนไทย ราคาต่่าสุด 577/2565

26 ทดสอบดิน รพ.สต.บา้นไร่เนิน 16,000.00 เฉพาะเจาะจง 16,000.00
บ.ขวญัพชิัยวศิวกรรมและ
การก่อสร้าง ราคาต่่าสุด 578/2565

27 คีย์บอร์ด เมาส์ไร้สาย เมาส์ แบตเตอร่ีเคร่ืองส่ารองไฟ 8,769.00 เฉพาะเจาะจง 8,769.00 เอสพเีอ คอมพวิเตอร์ ราคาต่่าสุด 579/2565

28 น้่ายาซักผ้าสี 15 ถัง น้่ายาซักผ้าขาว 10ถัง 24,050.00 เฉพาะเจาะจง 24,050.00 หจก.เดชาทรัพย์ คลีนเซอร์ ราคาต่่าสุด 580/2565

29 ตรวจเช็คสภาพและเปล่ียนถ่ายน้่ามันเคร่ือง กท 1093 6,372.39 เฉพาะเจาะจง 6,372.39 โตโยต้านครศรีธรรมราช ราคาต่่าสุด 581/2565

30 ยางยืด ด้าย 260 เฉพาะเจาะจง 260 ร้านไทยวานิชย์ ราคาต่่าสุด 582/2565

31 วสัดุบริโภค 368 เฉพาะเจาะจง 368 ชฎาพร ราคาต่่าสุด 583/2565

32 เปล่ียนฉนวนทอ่น้่ายาเคร่ืองปรับอากาศ ใส่ทอ่ x ray 14,200.00 เฉพาะเจาะจง 14,200.00 สหชัยแอร์ ราคาต่่าสุด 584/2565

33 จ้างพมิพเ์อกสารและแบบฟอร์มต่างๆ 11,100.00 เฉพาะเจาะจง 11,100.00 จิตรอักษรการพมิพ์ ราคาต่่าสุด 585/2565

34 น้่าแก๊ส 48 kg 1,400.00 เฉพาะเจาะจง 1,400.00 ร้านธารา ราคาต่่าสุด 586/2565

35 น้่าตาลทราย นมดีน่า 950 เฉพาะเจาะจง 950 ร้านไทยสวา่ง ราคาต่่าสุด 587/2565

36 เปล่ียนถ่ายน้่ามันเคร่ือง ตรวจเช็ค 3,535.82 เฉพาะเจาะจง 3,535.82 โตโยต้านครศรีธรรมราช ราคาต่่าสุด 589/2565

37 ตรายาง 657 เฉพาะเจาะจง 657 มั่งมีตรายาง ราคาต่่าสุด 590/2565

38 เส้ือผ้าผู้ปว่ย ผ้าถุง ผ้าขวาง ผ้าปเูตียง 181,550.00 เฉพาะเจาะจง 181,550.00 เอส เอส คอทตอนไทย ราคาต่่าสุด 591/2565

39 หมึก Ep 008 003 brother 60 bk 14,750.00 เฉพาะเจาะจง 14,750.00 บจก.เจริญทรัพย์ ราคาต่่าสุด 592/2565

40 ซ่อมแผงคอลโทรลแอร์ หอ้งจัดยาตึกคลอด 1,800.00 เฉพาะเจาะจง 1,800.00 สหชัยแอร์ ราคาต่่าสุด 593/2565

41 เปล่ียนรูมเทอร์โบ หอ้งท่างานหอ้งยา 2,200.00 เฉพาะเจาะจง 2,200.00 สหชัยแอร์ ราคาต่่าสุด 594/2565

42 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ หอ้งประชุมธรรมทศัน์ 31,400.00 เฉพาะเจาะจง 31,400.00 สหชัยแอร์ ราคาต่่าสุด 595/2565

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565
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43 โทรศัพทไ์ร้สาย พดัลม นาฬิกา ถ่านรีโมท และวสัดุอื่น 4,549.00 เฉพาะเจาะจง 4,549.00 ร้านเลิศศิลป์ ราคาต่่าสุด 596/2565

44 เปล่ียนถ่ายน้่ามันเคร่ือง สลับยาง ตรวจเช็ค กล 6750 4,203.60 เฉพาะเจาะจง 4,203.60 โตโยต้านครศรีธรรมราช ราคาต่่าสุด 597/2565

45 ก้อนดับกล่ิน 870 เฉพาะเจาะจง 870 สหไทย เปเปอร์พลัส ราคาต่่าสุด 598/2565

46 ถุงด่า 28*35 26*35 แดง 20*25 ไม่พบั หหูิ้วด่า 9*18 36,900.00 เฉพาะเจาะจง 36,900.00 ลิโซ ราคาต่่าสุด 599/2565

47 กล่องวงจรปดิ 2 เคร่ือง สายแลน ค่าบริการ แฟลตนอก 20,200.00 เฉพาะเจาะจง 20,200.00 ร้านจุฬาแอร์ ราคาต่่าสุด 600/2565

48 ข้าวสาร ตราไก่แจ้ 40 กก. 4,200.00 เฉพาะเจาะจง 4,200.00 ณัฐิชาวลัย์ ราคาต่่าสุด 601/2565

49 กล่องข้าว ถ้วย และวสัดุบริโภค 1,435.00 เฉพาะเจาะจง 1,435.00 ชฎาพร ราคาต่่าสุด 602/2565

50 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้่า รพ.สต บา้นตรอกแค 391,500.00 เฉพาะเจาะจง 391,500.00 ทุ่งสงการเคหะ ราคาต่่าสุด 603/2565

51 น้่าแก๊ส 48 kg 1,400.00 เฉพาะเจาะจง 1,400.00 ร้านธารา ราคาต่่าสุด 604/2565

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565

วัสดุครภุณัฑ์ส านักงานและงานบา้นงานครวั

วันที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565















































































































































































































แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 งานเทคนิคการแพทย์ 12650 12,650 แบบเฉพาะเจาะจง บ. วินนิ่ง ซัพพลาย (นครศรีฯ) บ. วินนิ่ง ซัพพลาย (นครศรีฯ) ราคาต่่าสุด 651014162825

2 งานเทคนิคการแพทย์ 6450 6,450 แบบเฉพาะเจาะจง บ.แล๊บมาสเตอร์  แอ๊ดวานซ์ จ่ากัด บ.แล๊บมาสเตอร์  แอ๊ดวานซ์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 651014164171

3 งานเทคนิคการแพทย์ 5700 5,700 แบบเฉพาะเจาะจง ทอพพิคอล เมด ทอพพิคอล เมด ราคาต่่าสุด 651014164031

4 งานเทคนิคการแพทย์ 96945 96,945 แบบเฉพาะเจาะจง บ.อีฟอร์แอลเอม จ่ากัด (มหาชน) บ.อีฟอร์แอลเอม จ่ากัด (มหาชน) ราคาต่่าสุด 651114104433

5 งานเทคนิคการแพทย์ 88915 88,915 แบบเฉพาะเจาะจง หจก.อินโฟไดนอสติค หจก.อินโฟไดนอสติค ราคาต่่าสุด 651114103679

6 งานเทคนิคการแพทย์ 57280 57,280 แบบเฉพาะเจาะจง บ.เฟิร์มเมอร์  จ่ากัด บ.เฟิร์มเมอร์  จ่ากัด ราคาต่่าสุด 651114102921

7 งานเทคนิคการแพทย์ 65358 65,358 แบบเฉพาะเจาะจง บ.อีฟอร์แอลเอม จ่ากัด (มหาชน) บ.อีฟอร์แอลเอม จ่ากัด (มหาชน) ราคาต่่าสุด 651114104597

8 งานเทคนิคการแพทย์ 59428 59,428 แบบเฉพาะเจาะจง บ.อีฟอร์แอลเอม จ่ากัด (มหาชน) บ.อีฟอร์แอลเอม จ่ากัด (มหาชน) ราคาต่่าสุด 651114104946

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2565

งานเทคนิคการแพทย์

วันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565




