
แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.65

126,290.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศูนย์แลบธนบุรี จ ากัด บ.ศูนย์แลบธนบุรี จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         206/2566        

01/12/2565

2
ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ

หล่อล่ืน
ประจ าเดือน ธ.ค.65

73,060.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วนิดาการปิโตรเล่ียม จ ากัด หจก.วนิดาการปิโตรเล่ียม จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         207/2566        

01/12/2565

3
ซ้ือวัสดุการแพทย์

ประจ าเดือน ธ.ค.65
40,604.36        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไคนีติคส์ แอคเซ่ียม จ ากัด บ.ไคนีติคส์ แอคเซ่ียม จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         208/2566        
01/12/2565

4
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.65

17,984.34        - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         209/2566        

01/12/2565

5
จ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน ธ.ค.65
58,590.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง ครัวธนากร ครัวธนากร

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         210/2566        
01/12/2565

6
ซ้ือวัสดุส านักงาน

ประจ าเดือน ธ.ค.65
3,750.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมวาริน น้ าด่ืมวาริน

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         211/2566        
01/12/2565

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.2565
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
วันท่ี  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



7
ซ้ือวัสดุส านักงาน

ประจ าเดือน ธ.ค.65
925.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน จักรพันธ์การค้า ร้าน จักรพันธ์การค้า

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         212/2566        
01/12/2565

8
ซ้ือวัสดุส านักงาน

ประจ าเดือน ธ.ค.65
1,200.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน จักรพันธ์การค้า ร้าน จักรพันธ์การค้า

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         213/2566        
01/12/2565

9
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.65

75,900.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.

อินเตอร์เทค จ ากัด
บ.รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.

อินเตอร์เทค จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         214/2566        
01/12/2565

10
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

และการแพย์
ประจ าเดือน ธ.ค.65

379,970.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดแอกโค จ ากัด บ.ไดแอกโค จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         215/2566        

13/12/2565

11
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

และการแพย์
ประจ าเดือน ธ.ค.65

163,040.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เจน ไบโอเวยเอนซ์ จ ากัด บ.เจน ไบโอเวยเอนซ์ จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         216/2566        

13/12/2565

12
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

และการแพย์
ประจ าเดือน ธ.ค.65

112,512.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         217/2566        

13/12/2565

13
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

และการแพย์
ประจ าเดือน ธ.ค.65

23,750.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด
บ.แอ๊ดวานซ์ ไดแอกนอสติก 

จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         218/2566        
13/12/2565



14
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.65

8,800.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ศุภชัย การแพทย์ ร้าน ศุภชัย การแพทย์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         219/2566        

13/12/2565

15
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

และการแพย์
ประจ าเดือน ธ.ค.65

460.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         220/2566        

13/12/2565

16
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

และการแพย์
ประจ าเดือน ธ.ค.65

29,040.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         221/2566        

13/12/2565

17
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ธ.ค.65

3,360.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.บีเจเอช เมดดิคอล จ ากัด บ.บีเจเอช เมดดิคอล จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         222/2566        

13/12/2565

18
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ธ.ค.65

23,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.นิภานันท์ เซล แอนด์ เซอร์วิช 

จ ากัด
บ.นิภานันท์ เซล แอนด์ เซอร์วิช

 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         223/2566        
13/12/2565

19
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ธ.ค.65

3,180.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด
บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ 

จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         224/2566        
13/12/2565

20
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือนธ.ค.65

4,840.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเว่น พลัซ หจก.อิเลฟเว่น พลัซ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         225/2566        

13/12/2565



21
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ธ.ค.65

17,510.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด บ.ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         226/2566        

13/12/2565

22
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ธ.ค.65

7,450.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เวลเนส เมดิคอล จ ากัด บ.เวลเนส เมดิคอล จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         227/2566        

13/12/2565

23
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ธ.ค.65

3,150.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.พี.พี.เอส.ฮอลพิทอล ซัพพลาย 

จ ากัด
บ.พี.พี.เอส.ฮอลพิทอล ซัพ

พลาย จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         228/2566        
13/12/2565

24
ซ้ือวัสดุการแพทย์

ประจ าเดือน ธ.ค.65
12,250.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.3 เอ็น เฮลท์แคร์ หจก.3 เอ็น เฮลท์แคร์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         229/2566        
13/12/2565

25
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ธ.ค.65

7,012.50          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จ ากัด บ.ไทยก๊อส จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         230/2566        

13/12/2565

26
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ธ.ค.65

3,210.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         231/2566        
13/12/2565

27
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ธ.ค.65

2,160.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. วีอาร์ ซัพพอร์ต หจก. วีอาร์ ซัพพอร์ต
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         232/2566        

13/12/2565



28
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ธ.ค.65
2,568.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         233/2566        
16/12/2565

29
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน พ.ย.65
1,600.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี หจก.ภิญโญฟาร์มาซี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         234/2566        
16/12/2565

30
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน พ.ย.65
3,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟาร์มา จ ากัด บ.โกลบอลฟาร์มา จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         235/2566        
16/12/2565

31
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ธ.ค.65
2,772.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด

บ.แอ๊ดวานซ์ ไดแอกนอสติก 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         236/2566        
16/12/2565

32
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ธ.ค.65
4,300.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สตาร์แล็บ จ ากัด บ.สตาร์แล็บ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         237/2566        
16/12/2565

33
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ธ.ค.65
4,050.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         238/2566        
16/12/2565

34
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ธ.ค.65
3,840.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         239/2566        
16/12/2565



35
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ธ.ค.65
3,424.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         240/2566        
16/12/2565

36
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ธ.ค.65

2,200.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จ ากัด บ.ไทยก๊อส จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         241/2566        

16/12/2565

37
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ธ.ค.65

56,413.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด
บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ 

จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         242/2566        
16/12/2565

38
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ธ.ค.65

3,568.45          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         243/2566        

16/12/2565

39
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ธ.ค.65

5,007.60          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         244/2566        

16/12/2565

40
ซ้ือวัสดุการแพทย์

ประจ าเดือน ธ.ค.65
23,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.นิภานันท์ เซล แอนด์ เซอร์วิช 
จ ากัด

บ.นิภานันท์ เซล แอนด์ เซอร์วิช
 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         245/2566        
16/12/2565

41
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ธ.ค.65

7,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.3 เอ็น เฮลท์แคร์ หจก.3 เอ็น เฮลท์แคร์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         246/2566        

16/12/2565



42
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา

ประจ าเดือน พ.ย.65
34,960.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเว่น พลัซ หจก.อิเลฟเว่น พลัซ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         247/2566        
16/12/2565

43
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ธ.ค.65

11,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         248/2566        

16/12/2565

44
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ธ.ค.65

25,680.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.3 เอ็น เฮลท์แคร์ หจก.3 เอ็น เฮลท์แคร์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         249/2566        

16/12/2565

45
ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจ าเดือน ธ.ค.65
57,482.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน จักรพันธ์การค้า ร้าน จักรพันธ์การค้า

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

        250/2566        
16/12/2565

46
ซ้ือวัสดุส านักงาน

ประจ าเดือน ธ.ค.65
17,436.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน จักรพันธ์การค้า ร้าน จักรพันธ์การค้า

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

      251/2566        
16/12/2565

47
ซ้ือวัสดุส านักงาน

ประจ าเดือน ธ.ค.65
10,700.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.บูสท์ดร้ิงก้ิงวอเตอร์ จ ากัด บ.บูสท์ดร้ิงก้ิงวอเตอร์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

      252/2566        
16/12/2565

48
ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ประจ าเดือน ธ.ค.65

832.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง สงวนคอนกรีต สงวนคอนกรีต
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      253/2566        

19/12/2565



49
ซ้ือวัสดุอ่ืน

ประจ าเดือน ธ.ค.65
4,676.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง สงวนคอนกรีต สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

      254/2566        
19/12/2565

50
ซ้ือวัสดุก่อสร้าง

ประจ าเดือน ธ.ค.65
128.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง สงวนคอนกรีต สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

      255/2566        
19/12/2565

51
ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ประจ าเดือน ธ.ค.65

3,972.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง สงวนคอนกรีต สงวนคอนกรีต
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      256/2566        

19/12/2565

52
ซ้ือวัสดุการแพทย์

ประจ าเดือน ธ.ค.65
7,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.3 เอ็น เฮลท์แคร์ หจก.3 เอ็น เฮลท์แคร์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

      257/2566        
19/12/2565

53
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ธ.ค.65

10,920.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเว่น พลัซ หจก.อิเลฟเว่น พลัซ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
      258/2566        

20/12/2565

54
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ธ.ค.65
117,000.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บ.ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

     259/2566        
21/12/2565

55
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ธ.ค.65
97,500.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

     260/2566        
21/12/2565



56
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ธ.ค.65
16,200.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

     261/2566        
21/12/2565

57
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ธ.ค.65
62,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เมดดิไฟล์ฟาร์มา จ ากัด บ.เมดดิไฟล์ฟาร์มา จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

    262/2566        
21/12/2565

58
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ธ.ค.65
13,300.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

   263/2566        
21/12/2565

59
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ธ.ค.65
22,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

   264/2566        
21/12/2565

60
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ธ.ค.65
5,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

    265/2566        
21/12/2565

61
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ธ.ค.65
42,500.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.เค.เทรดด้ิง จ ากัด ร้าน เอส.เค.เทรดด้ิง จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

    266/2566        
21/12/2565

62
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ธ.ค.65
24,396.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บ.แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

    267/2566        
21/12/2565



63
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ธ.ค.65
27,606.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามฟาร์มาซูคอล จ ากัด บ.สยามฟาร์มาซูคอล จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

     268/2566        
21/12/2565

64
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ธ.ค.65
8,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.เอ็น.พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บ.ที.เอ็น.พี เฮลท์แคร์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

     269/2566        
21/12/2565

65
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ธ.ค.65
5,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.เอ็น.พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บ.ที.เอ็น.พี เฮลท์แคร์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

     270/2566        
21/12/2565

66
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ธ.ค.65
5,400.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.เอ็น.พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บ.ที.เอ็น.พี เฮลท์แคร์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

     271/2566        
21/12/2565

67
ซ้ือวัสดุการแพทย์

ประจ าเดือน ธ.ค.65
12,500.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.3 เอ็น เฮลท์แคร์ หจก.3 เอ็น เฮลท์แคร์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

     272/2566        
21/12/2565

68
ซ้ือวัสดุส านักงาน

ประจ าเดือน ธ.ค.65
2,268.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน จักรพันธ์การค้า ร้าน จักรพันธ์การค้า

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

    273/2566        
21/12/2565

69
ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้าน

งานครัว
ประจ าเดือน ธ.ค.65

28,500.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์ แอนด์

อิเล็คตริค
หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์ แอนด์

อิเล็คตริค

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

     275/2566        
21/12/2565



70
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ธ.ค.65
5,310.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี หจก.ภิญโญฟาร์มาซี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

     276/2566        
22/12/2565

71
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ธ.ค.65
12,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แก้วมังกรเภสัช จ ากัด บ.แก้วมังกรเภสัช จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

     277/2566        
22/12/2565

72
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ธ.ค.65
10,400.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูเมด้า จ ากัด บ.ยูเมด้า จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

     278/2566        
22/12/2565

73
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ธ.ค.65
5,885.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

     279/2566        
22/12/2565

74
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ธ.ค.65
26,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.บโอวาลิส จ ากัด บ.บโอวาลิส จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

     280/2566        
22/12/2565

75
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ธ.ค.65
13,910.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บ.ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

     281/2566        
22/12/2565

76
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ธ.ค.65
9,340.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพล่ีเทรดด้ิง จ ากัด บ.เซ็นทรัลโพล่ีเทรดด้ิง จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

     282/2566        
22/12/2565



77
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ธ.ค.65
27,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพล่ีเทรดด้ิง จ ากัด บ.เซ็นทรัลโพล่ีเทรดด้ิง จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

     283/2566        
22/12/2565

78
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ธ.ค.65
26,200.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพล่ีเทรดด้ิง จ ากัด บ.เซ็นทรัลโพล่ีเทรดด้ิง จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

     284/2566        
22/12/2565

79
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ธ.ค.65
8,100.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จัด

บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 
จัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

     285/2566        
22/12/2565

80
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ธ.ค.65
24,900.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

     286/2566        
22/12/2565

81
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ธ.ค.65
17,500.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แมคโคฟาร์แลบ จ ากัด บ.แมคโคฟาร์แลบ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

     287/2566        
22/12/2565

82
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ธ.ค.65
36,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แมคโคฟาร์แลบ จ ากัด บ.แมคโคฟาร์แลบ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

     288/2566        
22/12/2565

83
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.65

16,560.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พีเอ็มแอล พลัส จ ากัด บ.พีเอ็มแอล พลัส จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     289/2566        

22/12/2565



84
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.65

       19,190.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง จงเจริญเด็นทัลแลป จงเจริญเด็นทัลแลป
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     290/2566        

22/12/2565

85
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.65

       12,150.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บ.เอ็กซา ซีแลม จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     291/2566        

22/12/2565

86
ซ้ือวัสดุทันตกรรม

ประจ าเดือน ธ.ค.65
         7,750.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซูมิตร 1967 จ ากัด บ.ซูมิตร 1967 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

     292/2566        
22/12/2565

87
ซ้ือวัสดุทันตกรรม

ประจ าเดือน ธ.ค.65
         9,300.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดร์ เด็นทัล อินคอร์เปเรช่ัน จ ากัดบ.ไดร์ เด็นทัล อินคอร์เปเรช่ัน จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

     293/2566        
22/12/2565

88
ซ้ือวัสดุทันตกรรม

ประจ าเดือน ธ.ค.65
         8,610.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซีทีเอ็ม โกลเบิล จ ากัด บ.ซีทีเอ็ม โกลเบิล จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

     294/2566        
22/12/2565

89
ซ้ือวัสดุทันตกรรม

ประจ าเดือน ธ.ค.65
       17,460.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไห้ทันตภัณฑ์ หจก.เซ่ียงไห้ทันตภัณฑ์ 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

     295/2566        
22/12/2565

90
ซ้ือวัสดุทันตกรรม

ประจ าเดือน ธ.ค.65
       30,660.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซูมิตร 1967 จ ากัด บ.ซูมิตร 1967 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

     296/2566        
22/12/2565



91
ซ้ือวัสดุทันตกรรม

ประจ าเดือน ธ.ค.65
         4,782.90  - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

     297/2566        
22/12/2565

92
ซ้ือวัสดุทันตกรรม

ประจ าเดือน ธ.ค.65
         1,594.30  - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

     298/2566        
22/12/2565

93
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.65

         5,484.29  - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด บ.โตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     299/2566        

26/12/2565

94
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.65

         2,416.36  - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด บ.โตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     300/2566        

26/12/2565

95
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ธ.ค.65
         3,803.40  - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

     301/2566        
26/12/2565

96
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ธ.ค.65
         9,000.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

     302/2566        
26/12/2565

97
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ธ.ค.65
       96,000.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.หมอยาไทย 101 จ ากัด บ.หมอยาไทย 101 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

     303/2566        
26/12/2565



98
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ธ.ค.65
       67,000.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.พี.ดรัก แลบบารอทอร่ี จ ากัด บ.ที.พี.ดรัก แลบบารอทอร่ี จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

     304/2566        
26/12/2565

99
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ธ.ค.65
         7,300.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.เอ็น.พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บ.ที.เอ็น.พี เฮลท์แคร์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

     305/2566        
26/12/2565

100
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.65

       10,700.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.บาลานซ์เมดิคอลเซอร์วิส2020 จ ากัดบ.บาลานซ์เมดิคอลเซอร์วิส2020 จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
     306/2566        

28/12/2566

2,554,003.50   


