
ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือ วงเงินที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีจดัซ้ือ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก รำคำที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ในกำรจดัซ้ือ วันที่ในกำรจดัซ้ือ

1 จดัซ้ือวัสดุ 11,556 11,556 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 11,556 ใช้มติที่ประชุม นศ.0032.303(07)(01)/28 1-ธ.ค.-65

2 จดัซ้ือวัสดุ 12,005.40 12,005.40 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 12,005.40 ใช้มติที่ประชุม นศ.0032.303(07)(01)/29 1-ธ.ค.-65

3 จดัซ้ือวัสดุ 9,000.84 9,000.84 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 9,000.84 ใช้มติที่ประชุม นศ.0032.303(07)(01)/30 1-ธ.ค.-65

4 จดัซ้ือวัสดุ 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง บ.อนิเฮ้ำส์ เด็นทัล อำร์ต จ ำกดั 6,000 ใช้มติที่ประชุม นศ.0032.303(07)(01)/31 1-ธ.ค.-65

5 จดัซ้ือวัสดุ 9,000.01 9,000.01 เฉพำะเจำะจง บ.อนิเฮ้ำส์ เด็นทัล อำร์ต จ ำกดั 9,000.01 ใช้มติที่ประชุม นศ.0032.303(07)(01)/32 1-ธ.ค.-65

6 จดัซ้ือวัสดุ 15,600 15,600 เฉพำะเจำะจง บ.วี อำร์ พี เด้นท์ จ ำกดั 15,600 ใช้มติที่ประชุม นศ.0032.303(07)(01)/33 1-ธ.ค.-65

7 จดัซ้ือวัสดุ 13,560 13,560 เฉพำะเจำะจง บ.วี อำร์ พี เด้นท์ จ ำกดั 13,560 ใช้มติที่ประชุม นศ.0032.303(07)(01)/34 1-ธ.ค.-65

8 จดัซ้ือวัสดุ 5,250 5,250 เฉพำะเจำะจง บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั 5,250 ใช้มติที่ประชุม นศ.0032.303(07)(01)/35 1-ธ.ค.-65

9 จดัซ้ือวัสดุ 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั 6,000 ใช้มติที่ประชุม นศ.0032.303(07)(01)/36 1-ธ.ค.-65

10 จดัซ้ือวัสดุ 34,900.19 34,900.19 เฉพำะเจำะจง บ.ไชยำ-อำรี เด็นตัลแลป จ ำกดั 34,900.19 ใช้มติที่ประชุม นศ.0032.303(07)(01)/37 1-ธ.ค.-65

11 จดัซ้ือวัสดุ 20,325 20,325 เฉพำะเจำะจง หจก.เอส.เอส.คอทตอนไทย จ ำกดั 20,325 ใช้มติที่ประชุม นศ.0032.303(07)(01)/38 1-ธ.ค.-65

12 จดัซ้ือวัสดุ 4,250 4,250 เฉพำะเจำะจง หจก.เซ่ียงไฮ้ ทันตภัณฑ์ 4,250 ใช้มติที่ประชุม นศ.0032.303(07)(01)/39 1-ธ.ค.-65

13 จดัซ้ือวัสดุ 2,840 2,840 เฉพำะเจำะจง บ.เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ำกดั 2,840 ใช้มติที่ประชุม นศ.0032.303(07)(01)/40 1-ธ.ค.-65
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14 จดัซ้ือวัสดุ 3,000 3,000 เฉพำะเจำะจง บ.เคที เด็นท์แอนด์ ซัพพลำย จ ำกดั 3,000 ใช้มติที่ประชุม นศ.0032.303(07)(01)/41 1-ธ.ค.-65

15 จดัซ้ือวัสดุ 2,500 2,500 เฉพำะเจำะจง บ.เด็นท์-เมท จ ำกดั 2,500 ใช้มติที่ประชุม นศ.0032.303(07)(01)/42 1-ธ.ค.-65

16 จดัซ้ือวัสดุ 3,543.84 3,543.84 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 3,543.84 ใช้มติที่ประชุม นศ.0032.303(07)(01)/43 1-ธ.ค.-65

17 จดัซ้ือวัสดุ 3,000 3,000 เฉพำะเจำะจง บ.อนิเฮ้ำส์ เด็นทัล อำร์ต จ ำกดั 3,000 ใช้มติที่ประชุม นศ.0032.303(07)(01)/44 1-ธ.ค.-65

18 จดัซ้ือวัสดุ 3,049.50 3,049.50 เฉพำะเจำะจง บ.อนิเฮ้ำส์ เด็นทัล อำร์ต จ ำกดั 3,049.50 ใช้มติที่ประชุม นศ.0032.303(07)(01)/45 1-ธ.ค.-65

19 จดัซ้ือวัสดุ 3,200 3,200 เฉพำะเจำะจง บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั 3,200 ใช้มติที่ประชุม นศ.0032.303(07)(01)/46 1-ธ.ค.-65

20 จดัซ้ือวัสดุ 1,391 1,391 เฉพำะเจำะจง บ.พีซี เด็นตัล แลป จ ำกดั 1,391 ใช้มติที่ประชุม นศ.0032.303(07)(01)/47 1-ธ.ค.-65



สรุปผลกำรด ำเนนิจัดซ้ือวัสดุทำงทนัตกรรม เดือน ธันวำคม 2565



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อยา เดือน ธันวาคม 2565 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อ
หรือจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซื้อหรือจัดจ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป เลขที่ในการจัดซื้อหรือจ้าง 

วันที่ในการ
จัดซื้อหรือจ้าง 

1 จัดซื้อยา 74910 81810 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1002 1-ธ.ค.-65 
2 จัดซื้อยา 79200 79200 เฉพาะเจาะจง บ.อ้วยอันโอสถ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1003 1-ธ.ค.-65 
3 จัดซื้อยา 24000 24000 เฉพาะเจาะจง บ.พาร์ต้า ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1004 1-ธ.ค.-65 
4 จัดซื้อยา 14700 14700 เฉพาะเจาะจง บ.ลาภทักษิณ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1005 1-ธ.ค.-65 
5 จัดซื้อยา 24660 30882 เฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1006 1-ธ.ค.-65 
6 จัดซื้อยา 36000 36000 เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาดิก้า ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1007 1-ธ.ค.-65 
7 จัดซื้อยา 56400 72000 เฉพาะเจาะจง บ.เฮลตี้มี ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1008 1-ธ.ค.-65 
8 จัดซื้อยา 20900 28700 เฉพาะเจาะจง บ.ยูเมด้า ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1009 1-ธ.ค.-65 
9 จัดซื้อยา 9000 9052.2 เฉพาะเจาะจง บ.ทีแมน ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1010 1-ธ.ค.-65 

10 จัดซื้อยา 91485 91485 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1011 1-ธ.ค.-65 
11 จัดซื้อยา 27445.5 39900 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1012 1-ธ.ค.-65 
12 จัดซื้อยา 7900 7900 เฉพาะเจาะจง บ.หมอยาไทย ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1013 1-ธ.ค.-65 
13 จัดซื้อยา 7200 7500 เฉพาะเจาะจง บ.เบอลิน ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1014 1-ธ.ค.-65 
14 จัดซื้อยา 45600 46,866.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอสม่า ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1015 1-ธ.ค.-65 
15 จัดซื้อยา 2332.6 2332.6 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1016 1-ธ.ค.-65 
16 จัดซื้อยา 1824 1,824.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทยาศรม ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1017 1-ธ.ค.-65 
17 จัดซื้อยา 3900 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอเชี่ยนยูเนียน ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1018 1-ธ.ค.-65 
18 จัดซื้อยา 2782 2,782.00 เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1019 1-ธ.ค.-65 
19 จัดซื้อยา 4000 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอล บี เอส ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1020 1-ธ.ค.-65 
20 จัดซื้อยา 4780 4,780 เฉพาะเจาะจง บ.ยูโทเปี้ยน ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1021 1-ธ.ค.-65 
21 จัดซื้อยา 1100 1,103.00 เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1022 1-ธ.ค.-65 
22 จัดซื้อยา 2280 3,020.00 เฉพาะเจาะจง บ.ชุมชนเภสัช ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1023 1-ธ.ค.-65 
23 จัดซื้อยา 2996 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1024 1-ธ.ค.-65 
24 จัดซื้อยา 91200 93,732.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอสม่า ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1025 8-ธ.ค.-65 



25 จัดซื้อยา 13650 22,750.00 เฉพาะเจาะจง บ.เบอลิน ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1026 8-ธ.ค.-65 
26 จัดซื้อยา 73000 100,000 เฉพาะเจาะจง บ.เฮลตี้มี ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1027 8-ธ.ค.-65 
27 จัดซื้อยา 7000 12,600 เฉพาะเจาะจง บ.เอส พี เอส ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1028 8-ธ.ค.-65 
28 จัดซื้อยา 11941.2 11,941.20 เฉพาะเจาะจง บ.บี แอล ฮั้ว ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1029 8-ธ.ค.-65 
29 จัดซื้อยา 53200 70,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.นิวฟาร์ม่า ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1030 8-ธ.ค.-65 
30 จัดซื้อยา 17280 17,280.00 เฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1031 8-ธ.ค.-65 
31 จัดซื้อยา 7222.5 7,250.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1032 8-ธ.ค.-65 
32 จัดซื้อยา 998493.5 99,242.50 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1033 8-ธ.ค.-65 
33 จัดซื้อยา 15963.6 19,301.40 เฉพาะเจาะจง บ.เซนทรัลโพลี ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1034 8-ธ.ค.-65 
34 จัดซื้อยา 8064 10,080.00 เฉพาะเจาะจง บ.บางกอกดรัก ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1035 8-ธ.ค.-65 
35 จัดซื้อยา 2680 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1036 8-ธ.ค.-65 
36 จัดซื้อยา 4050 7,222.50 เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1037 8-ธ.ค.-65 
37 จัดซื้อยา 2396.8 2,396.80 เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮมเคลเลอร์ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1038 8-ธ.ค.-65 
38 จัดซื้อยา 2500 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยูโทเปี้ยน ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1039 8-ธ.ค.-65 
39 จัดซื้อยา 3200 3,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอจีนีเทค ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1040 8-ธ.ค.-65 
40 จัดซื้อยา 2400 2,400.00 เฉพาะเจาะจง กองทุนหมุนเวียนยาเสพติด ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1041 8-ธ.ค.-65 
41 จัดซื้อยา 2000 2,000.00 เฉพาะเจาะจง กองพัฒนายาแผนไทย ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1042 8-ธ.ค.-65 
42 จัดซื้อยา 98493.5 99,242.50 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1043 15-ธ.ค.-65 
43 จัดซื้อยา 9450 9,450.00 เฉพาะเจาะจง บ.เกรตเตอร์ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1044 15-ธ.ค.-65 
44 จัดซื้อยา 97418.52 133,618.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1045 15-ธ.ค.-65 
45 จัดซื้อยา 45600 103,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.เซนทรัลโพลี ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1046 15-ธ.ค.-65 
46 จัดซื้อยา 36208.8 36,252.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1047 15-ธ.ค.-65 
47 จัดซื้อยา 42654.6 169,935.20 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1048 15-ธ.ค.-65 
48 จัดซื้อยา 27750 37,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติก ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1049 15-ธ.ค.-65 
49 จัดซื้อยา 27000 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1050 15-ธ.ค.-65 
50 จัดซื้อยา 36000 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ลาภทักษิณ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1051 15-ธ.ค.-65 
51 จัดซื้อยา 94000 170,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เบอลิน ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1052 15-ธ.ค.-65 
52 จัดซื้อยา 10650 27,450.00 เฉพาะเจาะจง บ.เบอลิน ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1053 15-ธ.ค.-65 



53 จัดซื้อยา 4592.44 8,067.80 เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮมเคลเลอร์ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1054 15-ธ.ค.-65 
54 จัดซื้อยา 1904.6 1,904.60 เฉพาะเจาะจง บ.อุยเฮง ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1055 15-ธ.ค.-65 
55 จัดซื้อยา 2782 2,782.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1056 15-ธ.ค.-65 
56 จัดซื้อยา 4425 4,425.00 เฉพาะเจาะจง บ.วี แอนด์ วี ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1057 15-ธ.ค.-65 
57 จัดซื้อยา 1125 1,125.00 เฉพาะเจาะจง บ.วี แอนด์ วี ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1058 15-ธ.ค.-65 
58 จัดซื้อยา 4000 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยูโทเปี้ยน ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1059 15-ธ.ค.-65 
59 จัดซื้อยา 2850 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1060 15-ธ.ค.-65 
60 จัดซื้อยา 2260 2,260.00 เฉพาะเจาะจง บ.บี เอ็ม  ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1061 15-ธ.ค.-65 

 



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 Printer Epson TM -T82X 8,025.00 เฉพาะเจาะจง 8,025.00 ออโต้ ไอดี ราคาต่่าสุด 654/2565

2 กระเบื้อง 120 ใส 90 แผ่น พร้อมตะขอ 23,000.00 เฉพาะเจาะจง 23,000.00 เมืองทองเคหะภณัฑ์ ราคาต่่าสุด 655/2565

3 ทวี ีแอลอีดี 32 นิ้ว พร้อมขาแขวน 6180 เฉพาะเจาะจง 6180 โฮมโปร ราคาต่่าสุด 656/25565

4 หวัพมิพ ์ปร้ินเตอร์ตึกเด็ก และหวัRJ 3,200.00 เฉพาะเจาะจง 3,200.00 คลีนิคคอมพวิเตอร์ ราคาต่่าสุด 657/2565

5 น้่ายาซักผ้า 15 ถัง สี 20 24,050.00 เฉพาะเจาะจง 24,050.00 เดชาทรัพย์ คลีนเซอร์ ราคาต่่าสุด 658/2565

6 ตะขอตัวS 138 เฉพาะเจาะจง 138 เตือนใจ ราคาต่่าสุด 659/2565

7 คาปาซิเตอร์ 50 ไมโคร 350 เฉพาะเจาะจง 350 ร้านโปร ณ คอนแอร์แอนด์เซอร์วสิ ราคาต่่าสุด 660/2565

8 ไม้ถูพื้น+รีฟลิผ้าถูพื้น 6,720.00 เฉพาะเจาะจง 6,720.00 เทน็ 2009 ราคาต่่าสุด 661/2565

9 เปล่ียนถ่ายน้่ามันเคร่ือง เปล่ียนโช๊คหน้าหลัง 12,759.22 เฉพาะเจาะจง 12,759.22 โตโยต้านครศรีธรรมราช ราคาต่่าสุด 662/2565

10 แกลบด่า ขุยมะพร้าว เปลืกมะพร้าวสับ 1,540.00 เฉพาะเจาะจง 1,540.00 ร้านปา้แดง ราคาต่่าสุด 663/2565

11 น้่าด่ืมถ้วย 1,515.00 เฉพาะเจาะจง 1,515.00 แม็คโคร ราคาต่่าสุด 664/2565

12 ตรวจเช็คสภาพเปล่ียนถ่ายน้่ามันเคร่ือง ชุดผ้าเบรค กจ 5716 11,614.32 เฉพาะเจาะจง 11,614.32 โตโยต้านครศรีธรรมราช ราคาต่่าสุด 665/2565

13 จ้างเปล่ียน COMP ตู้แช่ ล้างระบบ เติมน้่ายา 6,500.00 เฉพาะเจาะจง 6,500.00 สหชัยแอร์ ราคาต่่าสุด 666/2565

14 ซ่อมแอร์ร่ัว เติมน้่ายา และล้างแอร์ER 9,100.00 เฉพาะเจาะจง 9,100.00 สหชัยแอร์ ราคาต่่าสุด 667/2565

15 วสัดุบริโภคและวสัดุงานบา้นงานครัว 2,524.00 เฉพาะเจาะจง 2,524.00 ชฎาพร ราคาต่่าสุด 668/2565

16 วสัดุส่านักงาน 3,135.00 เฉพาะเจาะจง 3,135.00 เทน็ 2009 ราคาต่่าสุด 669/2565

17 พมิพป์า้ยไวนิล งานประชาสัมพนัธ์ 305 เฉพาะเจาะจง 305 ร้านอัครไวนิล ราคาต่่าสุด 670/2565

18 น้่ายาเช็ดกระจก และน้่ายาดันฝุ่น 4,794.00 เฉพาะเจาะจง 4,794.00 บบีเีค แอดวานซ์มัลติเทรด ราคาต่่าสุด 671/2565

19 เปล่ียนมอเตอร์ คอยด์ร้อน ตึกคลอด หอ้งท่างานพยาบาล 3,200.00 เฉพาะเจาะจง 3,200.00 สหชัยแอร์ ราคาต่่าสุด 672/2565

20 น้่าแก๊ส 48 Kg 2,800.00 เฉพาะเจาะจง 2,800.00 ร้านธารา ราคาต่่าสุด 673/2565

21 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัเด่ียว 2 ชั้น 347,000.00 เฉพาะเจาะจง 347,000.00 นายค่านึง บญุทองแก้ว ราคาต่่าสุด 656/2565

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565

วัสดุครภุณัฑ์ส านักงานและงานบา้นงานครวั

วันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565



22 ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ แคเรีย 12000 บทียีู หอ้งนมแม่ 18,000.00 เฉพาะเจาะจง 18,000.00 สหชัยแอร์ ราคาต่่าสุด 675/2565

23 หมึก CF217A W1107A CF279 23,880.00 เฉพาะเจาะจง 23,880.00 บจก.อินเตอร์ ราคาต่่าสุด 676/2565

24 ถุงขยะด่า 26*30 9,000.00 เฉพาะเจาะจง 9,000.00 หจก.ลิโซ ราคาต่่าสุด 677/2565

25 เช็คระยะ ตรวจสภาพ เปล่ียนถ่าย กว 5783 นศ 3,193.42 เฉพาะเจาะจง 3,193.42 โตโยต้า ราคาต่่าสุด 678/2565

26 ไฟฉุกเฉิน lED 3,780.00 เฉพาะเจาะจง 3,780.00 โฮมโปร ราคาต่่าสุด 680/2565

27 วสัดุบริโภคและอื่นๆ 1,850.00 เฉพาะเจาะจง 1,850.00 ชฎาพร ราคาต่่าสุด 681/2565

28 จ้างพมิพเ์อกสารและแบบฟอร์มต่างๆ 3,084.00 เฉพาะเจาะจง 3,084.00 จิตรอักษรการพมิพ์ ราคาต่่าสุด 682/2565

29 น้่าแก๊ส 48 Kg 1,400.00 เฉพาะเจาะจง 1,400.00 ร้านธารา ราคาต่่าสุด 683/2565

30 ยาง+โอวลัติน 1,080.00 เฉพาะเจาะจง 1,080.00 ร้านไทยสวา่ง ราคาต่่าสุด 684/2565

31 ซ่อมตัวบนัทกึภาพกล้องวงจรปดิ จุด OPD 840 เฉพาะเจาะจง 840 เอสพเีอ ราคาต่่าสุด 685/2565

















































































































































































































แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 งานเทคนิคการแพทย์ 79450 79,450 แบบเฉพาะเจาะจง หจก.อินโฟไดนอสติค หจก.อินโฟไดนอสติค ราคาต ่าสุด 651214369556

2 งานเทคนิคการแพทย์ 80000 80,000 แบบเฉพาะเจาะจง บ. วินนิ ง ซัพพลาย (นครศรีฯ) บ. วินนิ ง ซัพพลาย (นครศรีฯ) ราคาต ่าสุด 651214281786

3 งานเทคนิคการแพทย์ 50480 50,480 แบบเฉพาะเจาะจง บ. วินนิ ง ซัพพลาย (นครศรีฯ) บ. วินนิ ง ซัพพลาย (นครศรีฯ) ราคาต ่าสุด 651214369613

4 งานเทคนิคการแพทย์ 39850 39,850 แบบเฉพาะเจาะจง บ.บลูสกายไบโอเทค จ่ากัด บ.บลูสกายไบโอเทค จ่ากัด ราคาต ่าสุด 651214281300

5 งานเทคนิคการแพทย์ 83116 83,116 แบบเฉพาะเจาะจง บ.อีฟอร์แอลเอม จ่ากัด (มหาชน) บ.อีฟอร์แอลเอม จ่ากัด (มหาชน) ราคาต ่าสุด

6 งานเทคนิคการแพทย์ 71420 71,420 แบบเฉพาะเจาะจง หจก.อินโฟไดนอสติค หจก.อินโฟไดนอสติค ราคาต ่าสุด

7 งานเทคนิคการแพทย์ 59317 59,317 แบบเฉพาะเจาะจง บ.อีฟอร์แอลเอม จ่ากัด (มหาชน) บ.อีฟอร์แอลเอม จ่ากัด (มหาชน) ราคาต ่าสุด

8 งานเทคนิคการแพทย์ 55104 55,104 แบบเฉพาะเจาะจง บ.เฟิร์มเมอร์  จ่ากัด บ.เฟิร์มเมอร์  จ่ากัด ราคาต ่าสุด

9 งานเทคนิคการแพทย์ 56512 56,512 แบบเฉพาะเจาะจง บ.อีฟอร์แอลเอม จ่ากัด (มหาชน) บ.อีฟอร์แอลเอม จ่ากัด (มหาชน) ราคาต ่าสุด

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2565

งานเทคนิคการแพทย์

วันที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565




