




แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 เวชภัณฑ์ยา 2,400.00               2,400.00            เฉพาะเจาะจง บจก.ที.พี.ดรักแลบบอราทอรีส์ บจก.ที.พี.ดรักแลบบอราทอรีส์ ราคาต ่าสุด 26/9/2565
2 วัสดุการแพทย์ทั วไป 2,900.00               2,900.00            เฉพาะเจาะจง บจก.เอน-ไซน์เอ็นจิเนียริ ง บจก.เอน-ไซน์เอ็นจิเนียริ ง ราคาต ่าสุด 26/9/2565
3 เวชภัณฑ์ยา 57,850.00              57,850.00          เฉพาะเจาะจง บจก.เอเชี ยนฟาร์มาซูติคัล บจก.เอเชี ยนฟาร์มาซูติคัล ราคาต ่าสุด 26/9/2565
4 เวชภัณฑ์ยา 33,400.00              33,400.00          เฉพาะเจาะจง บจก.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง บจก.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง ราคาต ่าสุด 26/9/2565
5 เวชภัณฑ์ยา 94,200.00              94,200.00          เฉพาะเจาะจง บจก.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล บจก.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล ราคาต ่าสุด 26/9/2565
6 วัสดุการแพทย์ทั วไป 28,900.00              28,900.00          เฉพาะเจาะจง บจก.พรทิพย์เวชภัณฑ์ บจก.พรทิพย์เวชภัณฑ์ ราคาต ่าสุด 26/9/2565
7 วัสดุการแพทย์ทั วไป 2,750.00               2,750.00            เฉพาะเจาะจง บจก.เอฟ.ซี.พี บจก.เอฟ.ซี.พี ราคาต ่าสุด 26/9/2565
8 วัสดุการแพทย์ทั วไป 22,970.00              22,970.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ไทยก๊อส บจก.ไทยก๊อส ราคาต ่าสุด 26/9/2565
9 ซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยใน 35,000.00              35,000.00          เฉพาะเจาะจง นายชาญชัย  ทองเฟ่ือง นายชาญชัย  ทองเฟ่ือง ราคาต ่าสุด 27/9/2565
10 เดินระบบกล้องวงจรปิด 26,500.00              26,500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.พี.คอนเน็ค ร้านเอ.พี.คอนเน็ค ราคาต ่าสุด 27/9/2565
11 วัสดุการแพทย์ทั วไป 8,566.50               8,566.50            เฉพาะเจาะจง บจก.น่าวิวัฒน์การช่าง บจก.น่าวิวัฒน์การช่าง ราคาต ่าสุด 27/9/2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2565
โรงพยำบำลวังสมบูรณ์

ข้อมูลต้ังแต่วันท่ี 21 กันยำยน 2565 ถึง วันท่ี 20 ตุลำคม 2565







แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 5,590.00               5,590.00            เฉพาะเจาะจง บจก.บีเวอร์เมดิคอล บจก.บีเวอร์เมดิคอล ราคาต่่าสุด 28/10/2565
2 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 9,000.84               9,000.84            เฉพาะเจาะจง บจก.โอเร็กซ์เทรดด่ิง บจก.โอเร็กซ์เทรดด่ิง ราคาต่่าสุด 28/10/2565
3 ซ่อมบ่ารุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ เช็คระยะ กค4736 7,762.85               7,762.85            เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้าสระแก้ว บจก.โตโยต้าสระแก้ว ราคาต่่าสุด 28/10/2565
4 น ่าด่ืม 6,100.00               6,100.00            เฉพาะเจาะจง ร้านน ่าด่ืมบีเฟรช ร้านน ่าด่ืมบีเฟรช ราคาต่่าสุด 31/10/2565
5 ซ่อมบ่ารุงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ (ป้ัมลมยูนิตท่าฟัน) 3,500.00               3,500.00            เฉพาะเจาะจง บจก.สยามเดนท์ บจก.สยามเดนท์ ราคาต่่าสุด 31/10/2565

6 ซ่อมบ่ารุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ (เปล่ียนสายพานไทม์ม่ิง) 4,300.33               4,300.33            เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้าสระแก้ว บจก.โตโยต้าสระแก้ว ราคาต่่าสุด 31/10/2565
7 ท่าอาหารทางสายยาง 4,960.00               4,960.00            เฉพาะเจาะจง นางยศวดี  สุตกุล นางยศวดี  สุตกุล ราคาต่่าสุด 31/10/2565
8 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 31,500.00              31,500.00          เฉพาะเจาะจง บจก.พรทิพย์เวชภัณฑ์ บจก.พรทิพย์เวชภัณฑ์ ราคาต่่าสุด 3/11/2565
9 ท่าฐานวางถังเก็บน ่า 89,946.00              89,946.00          เฉพาะเจาะจง นายเรียบ  สุวินชัย นายเรียบ  สุวินชัย ราคาต่่าสุด 14/11/2565
10 ยางรถยนต์ กท-4736 16,400.00              16,400.00          เฉพาะเจาะจง ร้านยาวการยาง ร้านยาวการยาง ราคาต่่าสุด 17/11/2565
11 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 86,060.00              86,060.00          เฉพาะเจาะจง หจก.พรรษาเวชภัณฑ์ หจก.พรรษาเวชภัณฑ์ ราคาต่่าสุด 17/11/2565
12 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 7,775.00               7,775.00            เฉพาะเจาะจง บจก.บีเวอร์เมดิคอล บจก.บีเวอร์เมดิคอล ราคาต่่าสุด 17/11/2565
13 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 18,200.00              18,200.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ไบโอคอททอน บจก.ไบโอคอททอน ราคาต่่าสุด 17/11/2565
14 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 9,000.00               9,000.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ดีว่าเฮลท์แคร์ หจก.ดีว่าเฮลท์แคร์ ราคาต่่าสุด 17/11/2565
15 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 69,930.00              69,930.00          เฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเว่นพลัซ หจก.อิเลฟเว่นพลัซ ราคาต่่าสุด 17/11/2565
16 วัสดุงานบ้านงานครัว 36,582.00              36,582.00          เฉพาะเจาะจง บจก.เคเอสเอ็ม ซุปเปอร์ซัพพลาย บจก.เคเอสเอ็ม ซุปเปอร์ซัพพลาย ราคาต่่าสุด 18/11/2565
17 วัสดุงานบ้านงานครัว 8,920.00               8,920.00            เฉพาะเจาะจง หจก.วี.อาร์เคมีคอล หจก.วี.อาร์เคมีคอล ราคาต่่าสุด 18/11/2565
18 กระดาษเทอร์มอล 64,000.00              64,000.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ทราฟฟิค ซัพพลาย บจก.ทราฟฟิค ซัพพลาย ราคาต่่าสุด 18/11/2565
19 วัสดุส่านักงาน 10,211.00              10,211.00          เฉพาะเจาะจง หจก.วังน ่าเย็นสหภัณฑ์ หจก.วังน ่าเย็นสหภัณฑ์ ราคาต่่าสุด 18/11/2565
20 ใบเสร็จรับเงิน 2,400.00               2,400.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ช.ด่ารงชัยการพิมพ์ หจก.ช.ด่ารงชัยการพิมพ์ ราคาต่่าสุด 18/11/2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2565
โรงพยำบำลวังสมบูรณ์

ข้อมูลต้ังแต่วันท่ี 21 ตุลำคม 2565 ถึง วันท่ี 20 พฤศจิกำยน 2565





แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 ซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์ฯ (หัวกรอน  ำฟัน) 535.00                  535.00              เฉพำะเจำะจง บจก.สยำมเดนท์ บจก.สยำมเดนท์ รำคำต  ำสุด 21/11/2565
2 ซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์ส ำนักงำน (เครื องปรับอำกำศ) 900.00                  900.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนดำวแอร์ ร้ำนดำวแอร์ รำคำต  ำสุด 21/11/2565
3 ออกแบบถนน 30,000.00              30,000.00          เฉพำะเจำะจง นำยวำทิน  ป่ินผักแว่น นำยวำทิน  ป่ินผักแว่น รำคำต  ำสุด 23/11/2565
4 ซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 39,100.00              39,100.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำงเพรียงเอ็นจิเนียริ ง ร้ำนบำงเพรียงเอ็นจิเนียริ ง รำคำต  ำสุด 23/11/2565
5 วัสดุทันตกรรม 3,829.00               3,829.00            เฉพำะเจำะจง บจก.เอส.ดี.ทันตเวช (1988) บจก.เอส.ดี.ทันตเวช (1988) รำคำต  ำสุด 28/11/2565
6 วัสดุทันตกรรม 2,653.60               2,653.60            เฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) รำคำต  ำสุด 28/11/2565
7 วัสดุทันตกรรม 2,850.00               2,850.00            เฉพำะเจำะจง หจก.เซี ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ หจก.เซี ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ รำคำต  ำสุด 28/11/2565
8 วัสดุทันตกรรม 6,261.64               6,261.64            เฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) รำคำต  ำสุด 28/11/2565
9 วัสดุทันตกรรม 8,506.50               8,506.50            เฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) รำคำต  ำสุด 28/11/2565

10 วัสดุทันตกรรม 5,520.00               5,520.00            เฉพำะเจำะจง บจก.ชูมิตร1967 บจก.ชูมิตร1967 รำคำต  ำสุด 28/11/2565

11 วัสดุทันตกรรม 10,920.00              10,920.00          เฉพำะเจำะจง บจก.วีอำร์พีเด้นท์ บจก.วีอำร์พีเด้นท์ รำคำต  ำสุด 28/11/2565
12 วัสดุวิทยำศำสตรห์หรือกำรแพทย์ 25,500.00              25,500.00          เฉพำะเจำะจง บจก.ไบโอจีนีเทค บจก.ไบโอจีนีเทค รำคำต  ำสุด 28/11/2565

13 วัสดุวิทยำศำสตรห์หรือกำรแพทย์ 76,800.00              76,800.00          เฉพำะเจำะจง บจก.อินเตอร์คอร์ปอเรชั น บจก.อินเตอร์คอร์ปอเรชั น รำคำต  ำสุด 28/11/2565

14 ท ำป้ำยไฟอะคริลิค 19,500.00              19,500.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนวังสมบูรณ์ป้ำยอิงค์เจ็ท ร้ำนวังสมบูรณ์ป้ำยอิงค์เจ็ท รำคำต  ำสุด 29/11/2565
15 ท ำสติกเกอร์ 13,500.00              13,500.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนวังสมบูรณ์ป้ำยอิงค์เจ็ท ร้ำนวังสมบูรณ์ป้ำยอิงค์เจ็ท รำคำต  ำสุด 29/11/2565
16 ตู้ต้มแผ่นประคบ 97,000.00              97,000.00          เฉพำะเจำะจง บจก.มำร์ธำกรุ๊ป บจก.มำร์ธำกรุ๊ป รำคำต  ำสุด 29/11/2565
17 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 81,400.00              81,400.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจเควอเตอร์ ร้ำนเจเควอเตอร์ รำคำต  ำสุด 29/11/2565
18 วัสดุกำรแพทย์ทั วไป 65,000.00              65,000.00          เฉพำะเจำะจง บจก.ไซเอนซ์เมด บจก.ไซเอนซ์เมด รำคำต  ำสุด 29/11/2565
19 วัสดุกำรแพทย์ทั วไป 13,650.00              13,650.00          เฉพำะเจำะจง บจก.ลอนเดอร์รี บจก.ลอนเดอร์รี รำคำต  ำสุด 29/11/2565
20 วัสดุกำรแพทย์ทั วไป 25,520.00              25,520.00          เฉพำะเจำะจง หจก.อิเลฟเว่นพลัซ หจก.อิเลฟเว่นพลัซ รำคำต  ำสุด 29/11/2565
21 วัสดุวิทยำศำสตร์ฯ 1,525.00               1,525.00            เฉพำะเจำะจง บจก.ไอเมดลำบอรำทอรี บจก.ไอเมดลำบอรำทอรี รำคำต  ำสุด 01/12/2565
22 วัสดุวิทยำศำสตรห์หรือกำรแพทย์ 49,400.00              49,400.00          เฉพำะเจำะจง บจก.อำร์เอ็กซ์ บจก.อำร์เอ็กซ์ รำคำต  ำสุด 01/12/2565
23 วัสดุวิทยำศำสตรห์หรือกำรแพทย์ 66,000.00              66,000.00          เฉพำะเจำะจง บจก.แอดวำนซ์ไดแอกนอสติก บจก.แอดวำนซ์ไดแอกนอสติก รำคำต  ำสุด 01/12/2565
24 วัสดุวิทยำศำสตรห์หรือกำรแพทย์ 19,100.00              19,100.00          เฉพำะเจำะจง บจก.สตำร์เมดิคัล บจก.สตำร์เมดิคัล รำคำต  ำสุด 01/12/2565
25 วัสดุวิทยำศำสตรห์หรือกำรแพทย์ 42,500.00              42,500.00          เฉพำะเจำะจง บจก.เฟิร์มเมอร์ บจก.เฟิร์มเมอร์ รำคำต  ำสุด 01/12/2565
26 วัสดุส ำนักงำน 8,970.00               8,970.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนวังสมบูรณ์เครื องเขียน ร้ำนวังสมบูรณ์เครื องเขียน รำคำต  ำสุด 06/12/2565
27 วัสดุส ำนักงำน 10,651.00              10,651.00          เฉพำะเจำะจง หจก.วังน  ำเย็นสหภัณฑ์ หจก.วังน  ำเย็นสหภัณฑ์ รำคำต  ำสุด 06/12/2565
28 วัสดุก่อสร้ำง 20,455.00              20,455.00          เฉพำะเจำะจง หจก.วังสมบูรณ์โลหะ หจก.วังสมบูรณ์โลหะ รำคำต  ำสุด 06/12/2565
29 มอเตอร์ยูนิตท ำฟัน 6,380.00               6,380.00            เฉพำะเจำะจง หจก.วังสมบูรณ์โลหะ หจก.วังสมบูรณ์โลหะ รำคำต  ำสุด 06/12/2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2565
โรงพยำบำลวังสมบูรณ์

ข้อมูลต้ังแต่วันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2565 ถึง วันท่ี 20 ธันวำคม 2565



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
30 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 23,995.00              23,995.00          เฉพำะเจำะจง หจก.วังสมบูรณ์โลหะ หจก.วังสมบูรณ์โลหะ รำคำต  ำสุด 06/12/2565
31 น  ำดื ม 2,490.00               2,490.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนน  ำดื มบีเฟรช ร้ำนน  ำดื มบีเฟรช รำคำต  ำสุด 06/12/2565
32 เอ็นตัดหญ้ำ 1,200.00               1,200.00            เฉพำะเจำะจง หจก.วังสมบูรณ์โลหะ หจก.วังสมบูรณ์โลหะ รำคำต  ำสุด 06/12/2565
33 วัสดุกำรแพทย์ทั วไป 3,500.00               3,500.00            เฉพำะเจำะจง บจก.เอเชียเมดิคอลอินด์สตรี บจก.เอเชียเมดิคอลอินด์สตรี รำคำต  ำสุด 07/12/2565
34 ซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์ยำนพำหนะ เช็คระยะ 5,055.22               5,055.22            เฉพำะเจำะจง บจก.โตโยต้ำสระแก้ว บจก.โตโยต้ำสระแก้ว รำคำต  ำสุด 08/12/2565
35 วัสดุกำรแพทย์ทั วไป 51,480.00              51,480.00          เฉพำะเจำะจง หจก.อิเลฟเว่นพลัซ หจก.อิเลฟเว่นพลัซ รำคำต  ำสุด 08/12/2565
36 วัสดุกำรแพทย์ทั วไป 38,500.00              38,500.00          เฉพำะเจำะจง บจก.พรทิพย์เวชภัณฑ์ บจก.พรทิพย์เวชภัณฑ์ รำคำต  ำสุด 08/12/2565
37 วัสดุกำรแพทย์ทั วไป 50,546.80              50,546.80          เฉพำะเจำะจง บจก.ซิลลิคฟำร์มำ บจก.ซิลลิคฟำร์มำ รำคำต  ำสุด 08/12/2565
38 วัสดุกำรแพทย์ทั วไป 12,300.00              12,300.00          เฉพำะเจำะจง บจก.เซนต์เมด บจก.เซนต์เมด รำคำต  ำสุด 14/12/2565
39 วัสดุกำรแพทย์ทั วไป 99,485.00              99,485.00          เฉพำะเจำะจง หจก.อิเลฟเว่นพลัซ หจก.อิเลฟเว่นพลัซ รำคำต  ำสุด 14/12/2565
40 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 13,781.60              13,781.60          เฉพำะเจำะจง บจก.สเตเบิ ล บจก.สเตเบิ ล รำคำต  ำสุด 14/12/2565
41 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 6,070.00               6,070.00            เฉพำะเจำะจง บจก.เคเอสเอ็ม ซุปเปอร์ซัพพลำย บจก.เคเอสเอ็ม ซุปเปอร์ซัพพลำย รำคำต  ำสุด 14/12/2565
42 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 22,800.00              22,800.00          เฉพำะเจำะจง บจก.กล้ำอินเตอร์เทรด บจก.กล้ำอินเตอร์เทรด รำคำต  ำสุด 19/12/2565
43 วัสดุทันตกรรม 6,875.82               6,875.82            เฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) รำคำต  ำสุด 19/12/2565
44 วัสดุทันตกรรม 13,579.00              13,579.00          เฉพำะเจำะจง บจก.คำร์ฟี(ประเทศไทย) บจก.คำร์ฟี(ประเทศไทย) รำคำต  ำสุด 19/12/2565
45 เวชภัณฑ์ยำ 10,280.00              10,280.00          เฉพำะเจำะจง บจก.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ ง บจก.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ ง รำคำต  ำสุด 19/12/2565
46 เวชภัณฑ์ยำ 39,590.00              39,590.00          เฉพำะเจำะจง บจก.ดีทแฮล์มเคลเลอร์ บจก.ดีทแฮล์มเคลเลอร์ รำคำต  ำสุด 19/12/2565
47 เวชภัณฑ์ยำ 28,783.00              28,783.00          เฉพำะเจำะจง บจก.ดีทแฮล์มเคลเลอร์ บจก.ดีทแฮล์มเคลเลอร์ รำคำต  ำสุด 19/12/2565
48 เวชภัณฑ์ยำ 99,500.00              99,500.00          เฉพำะเจำะจง บจก.ชุมชนเภสัชกรรม บจก.ชุมชนเภสัชกรรม รำคำต  ำสุด 19/12/2565
49 เวชภัณฑ์ยำ 29,700.00              29,700.00          เฉพำะเจำะจง บจก.ทีเอ็นทีเฮลแคร์ บจก.ทีเอ็นทีเฮลแคร์ รำคำต  ำสุด 19/12/2565
50 เวชภัณฑ์ยำ 24,533.00              24,533.00          เฉพำะเจำะจง บจก.ทีเอ็นทีเฮลแคร์ บจก.ทีเอ็นทีเฮลแคร์ รำคำต  ำสุด 19/12/2565
51 เวชภัณฑ์ยำ 91,750.00              91,750.00          เฉพำะเจำะจง บจก.เอเชี ยนยูเนี ยน บจก.เอเชี ยนยูเนี ยน รำคำต  ำสุด 19/12/2565
52 เวชภัณฑ์ยำ 11,508.92              11,508.92          เฉพำะเจำะจง บจก.สยำมฟำร์มำซูติคอล บจก.สยำมฟำร์มำซูติคอล รำคำต  ำสุด 19/12/2565
53 เวชภัณฑ์ยำ 92,450.00              92,450.00          เฉพำะเจำะจง บจก.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ ง บจก.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ ง รำคำต  ำสุด 19/12/2565
54 เวชภัณฑ์ยำ 64,503.60              64,503.60          เฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) รำคำต  ำสุด 19/12/2565
55 วัสดุกำรแพทย์ทั วไป 7,510.00               7,510.00            เฉพำะเจำะจง บจก.ไบโอคอททอน บจก.ไบโอคอททอน รำคำต  ำสุด 19/12/2565
56 เวชภัณฑ์ยำ 97,620.00              97,620.00          เฉพำะเจำะจง บจก.ซิลลิคฟำร์มำ บจก.ซิลลิคฟำร์มำ รำคำต  ำสุด 19/12/2565
57 เวชภัณฑ์ยำ 94,900.00              94,900.00          เฉพำะเจำะจง บจก.ยูเมด้ำ บจก.ยูเมด้ำ รำคำต  ำสุด 19/12/2565
58 เวชภัณฑ์ยำ 98,000.00              98,000.00          เฉพำะเจำะจง บจก.เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอล บจก.เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอล รำคำต  ำสุด 19/12/2565
59 เวชภัณฑ์ยำ 46,545.00              46,545.00          เฉพำะเจำะจง บจก.ฮีลลอลฟำร์มำซูติคอล บจก.ฮีลลอลฟำร์มำซูติคอล รำคำต  ำสุด 19/12/2565
60 เวชภัณฑ์ยำ 30,065.00              30,065.00          เฉพำะเจำะจง บจก.ทีแมนฟำร์มำซูติคอล บจก.ทีแมนฟำร์มำซูติคอล รำคำต  ำสุด 19/12/2565
61 เวชภัณฑ์ยำ 5,328.60               5,328.60            เฉพำะเจำะจง บจก.พรอสฟำร์มำ บจก.พรอสฟำร์มำ รำคำต  ำสุด 20/12/2565
62 เวชภัณฑ์ยำ 11,500.00              11,500.00          เฉพำะเจำะจง บจก.โปลิฟำร์ม บจก.โปลิฟำร์ม รำคำต  ำสุด 20/12/2565
63 เวชภัณฑ์ยำ 20,000.00              20,000.00          เฉพำะเจำะจง บจก.โปลิฟำร์ม บจก.โปลิฟำร์ม รำคำต  ำสุด 20/12/2565



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
64 เวชภัณฑ์ยำ 5,200.00               5,200.00            เฉพำะเจำะจง บจก.วี.แอนด์วีกรุงเทพ บจก.วี.แอนด์วีกรุงเทพ รำคำต  ำสุด 20/12/2565
65 เวชภัณฑ์ยำ 12,834.00              12,834.00          เฉพำะเจำะจง บจก.เอเชี ยนฟำร์มำซูติคอล บจก.เอเชี ยนฟำร์มำซูติคอล รำคำต  ำสุด 20/12/2565
66 เวชภัณฑ์ยำ 41,569.50              41,569.50          เฉพำะเจำะจง บจก.ฮีลลอลฟำร์มำซูติคอล บจก.ฮีลลอลฟำร์มำซูติคอล รำคำต  ำสุด 20/12/2565
67 เวชภัณฑ์ยำ 4,200.00               4,200.00            เฉพำะเจำะจง บจก.พำร์ตำแลบ(2517) บจก.พำร์ตำแลบ(2517) รำคำต  ำสุด 20/12/2565
68 เวชภัณฑ์ยำ 3,290.00               3,290.00            เฉพำะเจำะจง บจก.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) บจก.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) รำคำต  ำสุด 20/12/2565
69 เวชภัณฑ์ยำ 4,000.00               4,000.00            เฉพำะเจำะจง บจก.เกร๊ทเตอร์มำยบำซิน บจก.เกร๊ทเตอร์มำยบำซิน รำคำต  ำสุด 20/12/2565
70 เวชภัณฑ์ยำ 4,650.00               4,650.00            เฉพำะเจำะจง บจก.แอตแลนติค บจก.แอตแลนติค รำคำต  ำสุด 20/12/2565
71 เวชภัณฑ์ยำ 2,439.60               2,439.60            เฉพำะเจำะจง บจก.สยำมฟำร์มำซูติคอล บจก.สยำมฟำร์มำซูติคอล รำคำต  ำสุด 20/12/2565
72 เวชภัณฑ์ยำ 3,700.00               3,700.00            เฉพำะเจำะจง บจก.เอเซี ยนยูเนี ยนแลบบอรำตอรี บจก.เอเซี ยนยูเนี ยนแลบบอรำตอรี รำคำต  ำสุด 20/12/2565
73 เวชภัณฑ์ยำ 3,700.00               3,700.00            เฉพำะเจำะจง บจก.บำงกอกดรัก บจก.บำงกอกดรัก รำคำต  ำสุด 20/12/2565
74 เวชภัณฑ์ยำ 3,900.00               3,900.00            เฉพำะเจำะจง บจก.นิวไลฟ์ฟำร์มำ บจก.นิวไลฟ์ฟำร์มำ รำคำต  ำสุด 20/12/2565
75 เวชภัณฑ์ยำ 3,600.00               3,600.00            เฉพำะเจำะจง บจก.แม็กซิมอินเตอร์คอร์ปอเรชั น บจก.แม็กซิมอินเตอร์คอร์ปอเรชั น รำคำต  ำสุด 20/12/2565
76 เวชภัณฑ์ยำ 3,600.00               3,600.00            เฉพำะเจำะจง หจก.โรงงำนเลิศสิงห์เภสัชกรรม หจก.โรงงำนเลิศสิงห์เภสัชกรรม รำคำต  ำสุด 20/12/2565
77 เวชภัณฑ์ยำ 2,100.00               2,100.00            เฉพำะเจำะจง บจก.เอสพีเอสเมดิคอล บจก.เอสพีเอสเมดิคอล รำคำต  ำสุด 20/12/2565
78 เวชภัณฑ์ยำ 3,135.00               3,135.00            เฉพำะเจำะจง บจก.พรีเมดฟำร์มำพลัส บจก.พรีเมดฟำร์มำพลัส รำคำต  ำสุด 20/12/2565
79 เวชภัณฑ์ยำ 4,860.00               4,860.00            เฉพำะเจำะจง หสน.โรงงำนเภสัชกรรม หสน.โรงงำนเภสัชกรรม รำคำต  ำสุด 20/12/2565
80 เวชภัณฑ์ยำ 4,173.00               4,173.00            เฉพำะเจำะจง บจก.สหแพทย์เภสัช บจก.สหแพทย์เภสัช รำคำต  ำสุด 20/12/2565




