
แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

1
ซ้ือวัสดุก่อสร้าง

ประจ าเดือน ม.ค.66
224.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง สงวนคอนกรีต สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

         
307/2566        

3/1/2566

2
ซ้ือวัสดุอ่ืน

ประจ าเดือน ม.ค.66
65.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง สงวนคอนกรีต สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

         
308/2566        

3/1/2566

3
ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ประจ าเดือน ม.ค.66

610.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง สงวนคอนกรีต สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

         
309/2566        

3/1/2566

4
ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ประจ าเดือน ม.ค.66

903.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง สงวนคอนกรีต สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

         
310/2566        

3/1/2566

5
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ม.ค.66

173,648.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศูนย์แลบธนบุรี จ ากัด บ.ศูนย์แลบธนบุรี จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

         
311/2566        

3/1/2566

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.2566
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
วันท่ี  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

6
ซ้ือวัสดุการแพทย์

ประจ าเดือน ม.ค.66
43,411.51        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไคนีติคส์ แอคเซ่ียม จ ากัด บ.ไคนีติคส์ แอคเซ่ียม จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

         
312/2566        

3/1/2566

7
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ม.ค.66

12,214.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

         
313/2566        

3/1/2566

8
ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ

หล่อล่ืน
ประจ าเดือน ม.ค.66

84,551.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.วนิดาการปิโตรเลียม จ ากัด บ.วนิดาการปิโตรเลียม จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

         
314/2566        

3/1/2566

9
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ม.ค.66

59,450.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง ครัวธนากร ครัวธนากร

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

         
315/2566        

3/1/2566

10
ซ้ือวัสดุส านักงาน

ประจ าเดือน ม.ค.66
2,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมวาริน น้ าด่ืมวาริน

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

         
316/2566        

3/1/2566

11
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ม.ค.66

14,654.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพรรณ  อัครชลพัฒน์ นางสาวศิริพรรณ  อัครชลพัฒน์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

         
317/2566        

3/1/2566

12
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ม.ค.66

75,900.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม

อินเตอร์เทค จ ากัด
บ.รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม

อินเตอร์เทค จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
        318/2566 
       3/1/2566



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

13
ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์
ประจ าเดือน ม.ค.66

45,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเว่น พลัซ หจก.อิเลฟเว่น พลัซ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

         
319/2566        

10/1/2566

14
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ม.ค.66

16,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วีว่า แคร์ หจก.วีว่า แคร์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

         
320/2566        

10/1/2566

15
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ม.ค.66

52,490.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด
บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ 

จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

         
321/2566        

10/1/2566

16
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ม.ค.66

5,250.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซูมิตร 1967 จ ากัด บ.ซูมิตร 1967 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

         
322/2566        

10/1/2562

17
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ม.ค.66

9,900.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จ ากัด บ.ไทยก๊อส จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

         
323/2566        

10/1/2566

18
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ม.ค.66

2,247.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

         
324/2566        

10/1/2566

19
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ม.ค.66

35,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี.จ ากัด บ.เอฟ.ซี.พี.จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

         
325/2566        

10/1/2566



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

20
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ม.ค.66

4,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
       326/2566  
      12/1/2566

21
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ม.ค.66

2,800.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บ.ไซเอนซ์ เมด จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
       327/2566  
      12/1/2566

22
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ม.ค.66

18,135.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จ ากัด บ.ไทยก๊อส จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
       328/2566  
      12/1/2566

23
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ม.ค.66

7,360.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี.จ ากัด บ.เอฟ.ซี.พี.จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
       329/2566  
      12/1/2566

24
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ม.ค.66

7,762.80          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด
บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ 

จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
       330/2566  
      12/1/2566

25
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

และการแพทย์
ประจ าเดือน ม.ค.66

243,569.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดแอกโค จ ากัด บ.ไดแอกโค จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
       331/2566  
      12/1/2566

26
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

และการแพทย์
ประจ าเดือน ม.ค.66

109,040.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เจน ไบโอซายเอนซ์ จ ากัด บ.เจน ไบโอซายเอนซ์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
       332/2566  
      12/1/2566



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

27
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

และการแพทย์
ประจ าเดือน ม.ค.66

106,560.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เฟิร์มเมอร์ จ ากัด บ.เฟิร์มเมอร์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
       333/2566  
      12/1/2566

28
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

และการแพทย์
ประจ าเดือน ม.ค.66

50,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สเปคตร้าเมด จ ากัด บ.สเปคตร้าเมด จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
       334/2566  
      12/1/2566

29
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

และการแพทย์
ประจ าเดือน ม.ค.66

27,200.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจเจไอ ไบโอเทค หจก.เจเจไอ ไบโอเทค

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
       335/2566  
      12/1/2566

30
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

และการแพทย์
ประจ าเดือน ม.ค.66

54,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทัชแล็บ2023 จ ากัด บ.ทัชแล็บ2023 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
       336/2566  
      12/1/2566

31
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

และการแพทย์
ประจ าเดือน ม.ค.66

17,856.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทย ไดแอ๊กนอสติก จ ากัด บ.ไทย ไดแอ๊กนอสติก จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
       337/2566  
      12/1/2566

32
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

และการแพทย์
ประจ าเดือน ม.ค.66

39,180.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

         
338/2566        

12/1/2566

33
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

และการแพทย์
ประจ าเดือน ม.ค.66

720.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

         
339/2566        

12/1/2566



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

34
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ม.ค.66

516.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน โฟกัส ร้าน โฟกัส

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

         
400/2566        

13/1/2566

35
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ม.ค.66
1,200.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บ.ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

         
341/2566        

16/1/2566

36
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ม.ค.66
4,400.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พีเอ็มแอล ฟาร์มาศูติคอล จ ากัด บ.พีเอ็มแอล ฟาร์มาศูติคอล จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

         
342/2566        

16/1/2566

37
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ม.ค.66
3,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เบอร์ลินฟาร์ ซูติคอลอินดัสตร้ี 
จ ากัด

บ.เบอร์ลินฟาร์ ซูติคอลอินดัสตร้ี 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

         
343/2566        

16/1/2566

38
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ม.ค.66
1,050.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แมคโคฟาร์แลบ จ ากัด บ.แมคโคฟาร์แลบ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
        344/2566 
       16/1/2566

39
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ม.ค.66
3,300.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

         
345/2566        

16/1/2566

40
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ม.ค.66
3,750.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จัด บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

         
346/2566        

16/1/2566



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

41
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ม.ค.66
963.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

         
347/2566        

16/1/2566

42
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ม.ค.66
1,800.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

         
348/2566        

16/1/2566

43
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ม.ค.66
2,250.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

         
349/2566        

16/1/2566

44
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ม.ค.66
12,500.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
        350/2566 
       16/1/2566

45
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ม.ค.66
28,900.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง สนง.คณะกรรมการอาหารและยา สนง.คณะกรรมการอาหารและยา

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
      351/2566   
     17/12/2566

46
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ม.ค.66
14,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แก้วมังกรเภสัช จ ากัด บ.แก้วมังกรเภสัช จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
      352/2566   
     17/12/2566

47
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ม.ค.66
130,000.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บ.ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
      353/2566   
     17/12/2566



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

48
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ม.ค.66
11,400.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บ.ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
      354/2566   
     17/12/2566

49
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ม.ค.66
5,250.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บ.ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
      355/2566   
     17/12/2566

50
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ม.ค.66
7,650.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บ.ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
     356/2566    
    17/12/2566

51
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ม.ค.66
16,020.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
     357/2566    
    17/12/2566

52
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ม.ค.66
10,500.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) จ ากัด บ.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
      358/2566   
     17/12/2566

53
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ม.ค.66
85,600.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) จ ากัด บ.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
      359/2566   
     17/12/2566

54
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ม.ค.66
27,600.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูเมด้า จ ากัด บ.ยูเมด้า จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
      360/2566   
     17/12/2566



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

55
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ม.ค.66
45,500.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง สนง.คณะกรรมการอาหารและยา สนง.คณะกรรมการอาหารและยา

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
     361/2566    
    18/1/2566

56
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ม.ค.66
24,780.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูนีซัน จ ากัด บ.ยูนีซัน จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
    362/2566     

 18/1/2566

57
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ม.ค.66
62,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เมดไลน์ จ ากัด บ.เมดไลน์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
   363/2566     

18/1/2566

58
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ม.ค.66
38,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แมคโคฟาร์แลบ จ ากัด บ.แมคโคฟาร์แลบ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
   364/2566      

18/1/2566

59
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ม.ค.66
28,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แมคโคฟาร์แลบ จ ากัด บ.แมคโคฟาร์แลบ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
    365/2566     

   18/1/2566

60
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ม.ค.66
17,500.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แมคโคฟาร์แลบ จ ากัด บ.แมคโคฟาร์แลบ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
    366/2566     

   18/1/2566

61
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ม.ค.66
14,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แมคโคฟาร์แลบ จ ากัด บ.แมคโคฟาร์แลบ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
    367/2566     

   18/1/2566



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

62
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ม.ค.66
19,600.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เมดดิไฟว์ฟาร์มา จ ากัด บ.เมดดิไฟว์ฟาร์มา จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
     368/2566    
    18/1/2566

63
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ม.ค.66
5,350.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
     369/2566    
    18/1/2566

64
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ม.ค.66
10,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูเมด้า จ ากัด บ.ยูเมด้า จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
     370/2566    
    18/1/2566

65
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ม.ค.66
16,800.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.หมอยาไทย 101 จ ากัด บ.หมอยาไทย 101 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
   371/2566      

19/1/2566

66
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ม.ค.66
5,600.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพล่ีเทรดด้ิง จ ากัด บ.เซ็นทรัลโพล่ีเทรดด้ิง จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
   372/2566      

19/1/2566

67
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ม.ค.66
17,100.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพล่ีเทรดด้ิง จ ากัด บ.เซ็นทรัลโพล่ีเทรดด้ิง จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
    373/2566     

 19/1/2566

68
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ม.ค.66
6,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพล่ีเทรดด้ิง จ ากัด บ.เซ็นทรัลโพล่ีเทรดด้ิง จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
    374/2566     

 19/1/2566



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

69
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ม.ค.66
15,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โมเดอร์นแมนู จ ากัด บ.โมเดอร์นแมนู จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
    375/2566     

 19/1/2566

70
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ม.ค.66
17,387.50        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บ.แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
    376/2566     

 19/1/2566

71
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา

ประจ าเดือน ม.ค.66
22,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
    377/2566     

 19/1/2566

72
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ม.ค.66

2,664.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บ.ไซเอนซ์ เมด จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
    378/2566     

 19/1/2566

73
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ม.ค.66

4,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เมดิเชน จ ากัด บ.เมดิเชน จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
    379/2566     

 19/1/2566

74
ซ้ือวัสดุทันตกรรม

ประจ าเดือน ม.ค.66
3,270.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.แอดวานซ์ เมดิคอล คอร์เปเรช่ัน 
จ ากกัด

บ.แอดวานซ์ เมดิคอล คอร์เปเรช่ัน
 จ ากกัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
    380/2566     

 19/1/2566

75
ซ้ือวัสดุทันตกรรม

ประจ าเดือน ม.ค.66
2,568.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
   381/2566      

19/1/2566



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

76
ซ้ือวัสดุทันตกรรม

ประจ าเดือน ม.ค.66
3,240.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดร์ เด็นทัล อินคอร์เปเรช่ัน จ ากัด

บ.ไดร์ เด็นทัล อินคอร์เปเรช่ัน 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
    382/2566     

 19/1/2566

77
ซ้ือวัสดุทันตกรรม

ประจ าเดือน ม.ค.66
3,750.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไห้ทันตภัณฑ์ หจก.เซ่ียงไห้ทันตภัณฑ์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
    383/2566     

 19/1/2566

78
ซ้ือวัสดุทันตกรรม

ประจ าเดือน ม.ค.66
2,240.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซีทีเอ็ม โกลเบิล จ ากัด บ.ซีทีเอ็ม โกลเบิล จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
    384/2566     

 19/1/2566

79
ซ้ือวัสดุทันตกรรม

ประจ าเดือน ม.ค.66
4,194.40          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
    385/2566     

 19/1/2566

80
ซ้ือวัสดุทันตกรรม

ประจ าเดือน ม.ค.66
3,680.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไห้ทันตภัณฑ์ หจก.เซ่ียงไห้ทันตภัณฑ์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
    386/2566     

 19/1/2566

81
ซ้ือวัสดุทันตกรรม

ประจ าเดือน ม.ค.66
2,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดร์ เด็นทัล อินคอร์เปเรช่ัน จ ากัด

บ.ไดร์ เด็นทัล อินคอร์เปเรช่ัน 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
    387/2566     

 19/1/2566

82
ซ้ือวัสดุทันตกรรม

ประจ าเดือน ม.ค.66
35,290.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไห้ทันตภัณฑ์ หจก.เซ่ียงไห้ทันตภัณฑ์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
    388/2566     

 19/1/2566



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

83
ซ้ือวัสดุทันตกรรม

ประจ าเดือน ม.ค.66
         7,225.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไห้ทันตภัณฑ์ หจก.เซ่ียงไห้ทันตภัณฑ์ 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
    389/2566     

 19/1/2566

84
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ม.ค.66

         5,400.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พิจิตร เดนตัล 2005 จ ากัด บ.พิจิตร เดนตัล 2005 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
    390/2566     

 19/1/2566

85
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ม.ค.66

       21,780.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มมีเน้นซ์ หจก.เอ็มมีเน้นซ์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
    391/2566     

 19/1/2566

86
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ม.ค.66

       25,980.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง จงเจริญเด็นทัลแลป จงเจริญเด็นทัลแลป

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
    392/2566     

 19/1/2566

87
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ม.ค.66

         6,700.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บ.เอ็กซา ซีแลม จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
    393/2566     

 19/1/2566

88
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ม.ค.66

      212,835.84  - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไคนีติคส์ แอคเซ่ียม จ ากัด บ.ไคนีติคส์ แอคเซ่ียม จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
    394/2566     

 19/1/2566

89
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ม.ค.66

       10,800.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.เมดิคอล อีควิปเมนท์ แอนด์ ซัพ

พลาย จ ากัด
บ.เมดิคอล อีควิปเมนท์ แอนด์ 

ซัพพลาย จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
     395/2566    

   20/1/2566



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

90
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจ าเดือน ม.ค.66

       26,540.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จ ากัด บ.ไทยก๊อส จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
     396/2566    

   20/1/2566

91
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ม.ค.66

       10,966.67  - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด บ.โตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
     397/2566    

   25/1/2566

92
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ม.ค.66

      203,041.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง บีแอนด์บีคอมฯเซอร์วิส (ส านักงานใหญ่)บีแอนด์บีคอมฯเซอร์วิส (ส านักงานใหญ่)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
     398/2566    

   26/1/2566

93
ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์
ประจ าเดือน ม.ค.66

       18,300.00  - วิธีเฉพาะเจาะจง เจ.เอส.เทรดด้ิง เจ.เอส.เทรดด้ิง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
     399/2566    

   27/1/2566

2,675,931.72   


