
ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือ วงเงินที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีจดัซ้ือ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก รำคำที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ในกำรจดัซ้ือ วันที่ในกำรจดัซ้ือ

1 จดัซ้ือวัสดุ 5,450 5,450 เฉพำะเจำะจง บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั 5,450 ใช้มติที่ประชุม นศ.0032.303(07)(01)/18 1-พ.ย.-65

2 จดัซ้ือวัสดุ 13,080 13,080 เฉพำะเจำะจง บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั 13,080 ใช้มติที่ประชุม นศ.0032.303(07)(01)/19 1-พ.ย.-65

3 จดัซ้ือวัสดุ 25,740 25,740 เฉพำะเจำะจง บ.เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ำกดั 25,740 ใช้มติที่ประชุม นศ.0032.303(07)(01)/20 1-พ.ย.-65

4 จดัซ้ือวัสดุ 18,420 18,420 เฉพำะเจำะจง บ.เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ำกดั 18,420 ใช้มติที่ประชุม นศ.0032.303(07)(01)/21 1-พ.ย.-65

5 จดัซ้ือวัสดุ 21,250 21,250 เฉพำะเจำะจง บ.ชูมิตร 1967 จ ำกดั 21,250 ใช้มติที่ประชุม นศ.0032.303(07)(01)/22 1-พ.ย.-65

6 จดัซ้ือวัสดุ 1,390 1,390 เฉพำะเจำะจง บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั 1,390 ใช้มติที่ประชุม นศ.0032.303(07)(01)/25 1-พ.ย.-65

7 จดัซ้ือวัสดุ 2,311.20 2,311.20 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั 2,311.20 ใช้มติที่ประชุม นศ.0032.303(07)(01)/26 1-พ.ย.-65

8 จดัซ้ือวัสดุ 963 963 เฉพำะเจำะจง บ.พีซี เด็นตัล แลป จ ำกดั 963 ใช้มติที่ประชุม นศ.0032.303(07)(01)/27 1-พ.ย.-65

สรุปผลกำรด ำเนนิจัดซ้ือวัสดุทำงทนัตกรรม เดือน พฤศจิกำยน 2565



สรุปผลกำรด ำเนนิจัดซ้ือวัสดุทำงทนัตกรรม เดือน พฤศจิกำยน 2565



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อยา เดือน พฤศจิกายน 2565 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือ
จ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง ราคากลาง 

วิธีจัดซื้อหรือจัด
จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป เลขที่ในการจัดซื้อหรือจ้าง 

วันที่ในการ
จัดซื้อหรือจ้าง 

1 จัดซื้อยา 75796.8 116620.2 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/909 3-พ.ย.-65 
2 จัดซื้อยา 14338 14338 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/910 3-พ.ย.-65 
3 จัดซื้อยา 10500 10500 เฉพาะเจาะจง หจก.ลาภทักษิณ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/911 3-พ.ย.-65 
4 จัดซื้อยา 5200 6000 เฉพาะเจาะจง บ.ยูเมด้า ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/912 3-พ.ย.-65 
5 จัดซื้อยา 41150 86257 เฉพาะเจาะจง บ.เซนทรัลโพลี ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/913 3-พ.ย.-65 
6 จัดซื้อยา 8064 10080 เฉพาะเจาะจง บางกอกดรัก ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/914 3-พ.ย.-65 
7 จัดซื้อยา 13440 24000 เฉพาะเจาะจง บ.ทีแมน ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/915 3-พ.ย.-65 
8 จัดซื้อยา 73000 100000 เฉพาะเจาะจง บ.เฮลตี้มี ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/916 3-พ.ย.-65 
9 จัดซื้อยา 24820 34210 เฉพาะเจาะจง บ.เบอลิน ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/917 3-พ.ย.-65 

10 จัดซื้อยา 6840 6840 เฉพาะเจาะจง บ.พีดีแอล ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/918 3-พ.ย.-65 
11 จัดซื้อยา 20226 53928 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/919 3-พ.ย.-65 
12 จัดซื้อยา 9600 24000 เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/920 3-พ.ย.-65 
13 จัดซื้อยา 5500 5500 เฉพาะเจาะจง บ.คอนติเนนทอล ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/921 3-พ.ย.-65 
14 จัดซื้อยา 22800 22,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.แก้วมังกร ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/922 3-พ.ย.-65 
15 จัดซื้อยา 2100 2100 เฉพาะเจาะจง บ.ลาภทักษิณ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/923 3-พ.ย.-65 
16 จัดซื้อยา 700 700.00 เฉพาะเจาะจง บ.ลาภทักษิณ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/924 3-พ.ย.-65 
17 จัดซื้อยา 4080 5,880.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/925 3-พ.ย.-65 
18 จัดซื้อยา 4815 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮมเคลเลอร์ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/926 3-พ.ย.-65 
19 จัดซื้อยา 3025 3,025.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยูโทเปี้ยน ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/927 3-พ.ย.-65 



20 จัดซื้อยา 1896 1,926 เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาแลนด์ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/928 3-พ.ย.-65 
21 จัดซื้อยา 2850 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/929 3-พ.ย.-65 
22 จัดซื้อยา 1080 1,080.00 เฉพาะเจาะจง กองทุนหมุนเวียนยาเสพติด ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/930 3-พ.ย.-65 
23 จัดซื้อยา 98493.5 99,242.50 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/931 10-พ.ย.-65 
24 จัดซื้อยา 24182 24,182.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/932 10-พ.ย.-65 
25 จัดซื้อยา 19615 22,154.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/933 10-พ.ย.-65 
26 จัดซื้อยา 10600 10,700 เฉพาะเจาะจง บ.แอล บี เอส ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/934 10-พ.ย.-65 
27 จัดซื้อยา 91485 91,485 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/935 10-พ.ย.-65 
28 จัดซื้อยา 20800 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/936 10-พ.ย.-65 
29 จัดซื้อยา 8100 8,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.เบอลิน ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/937 10-พ.ย.-65 
30 จัดซื้อยา 19414.08 19,414.08 เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮมเคลเลอร์ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/938 10-พ.ย.-65 
31 จัดซื้อยา 15000 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.GHP ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/939 10-พ.ย.-65 
32 จัดซื้อยา 26429 26,429.00 เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/940 10-พ.ย.-65 
33 จัดซื้อยา 20850 20,850.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดไลน์ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/941 10-พ.ย.-65 
34 จัดซื้อยา 12000 14,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เซนทรัลโพลี ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/942 10-พ.ย.-65 
35 จัดซื้อยา 7500 7,501.80 เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/943 10-พ.ย.-65 
36 จัดซื้อยา 7200 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.2M ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/944 10-พ.ย.-65 
37 จัดซื้อยา 520 520.00 เฉพาะเจาะจง กองทุนหมุนเวียนยาเสพติด ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/945 10-พ.ย.-65 
38 จัดซื้อยา 3000 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอล บี เอส ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/946 10-พ.ย.-65 
39 จัดซื้อยา 3600 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทยาศรม ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/947 10-พ.ย.-65 
40 จัดซื้อยา 2000 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/948 10-พ.ย.-65 
41 จัดซื้อยา 3000 4,058.40 เฉพาะเจาะจง บ.พีดีแอล ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/949 10-พ.ย.-65 
42 จัดซื้อยา 4250 4,250.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/950 10-พ.ย.-65 
43 จัดซื้อยา 4500 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซีฟาม ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/951 10-พ.ย.-65 



44 จัดซื้อยา 1797.6 1,797.60 เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮมเคลเลอร์ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/952 10-พ.ย.-65 
45 จัดซื้อยา 3900 7,280.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส พี เอส ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/953 10-พ.ย.-65 
46 จัดซื้อยา 1800 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทย แอฟ ดี ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/954 10-พ.ย.-65 
47 จัดซื้อยา 2400 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.อ้วยอันโอสถ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/955 10-พ.ย.-65 
48 จัดซื้อยา 23540 30,072.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮมเคลเลอร์ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/956 17-พ.ย.-65 
49 จัดซื้อยา 96300 225,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/957 17-พ.ย.-65 
50 จัดซื้อยา 10700 11,204.30 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/958 17-พ.ย.-65 
51 จัดซื้อยา 91200 93,732.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอสม่า ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/959 17-พ.ย.-65 
52 จัดซื้อยา 12600 12,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.ลาภทักษิณ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/960 17-พ.ย.-65 
53 จัดซื้อยา 11650 11,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.พาร์ต้า ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/961 17-พ.ย.-65 
54 จัดซื้อยา 37380 97,062.00 เฉพาะเจาะจง บ.เบอลิน ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/962 17-พ.ย.-65 
55 จัดซื้อยา 94000 170,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เบอลิน ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/963 17-พ.ย.-65 
56 จัดซื้อยา 13200 13,482.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติก ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/964 17-พ.ย.-65 
57 จัดซื้อยา 65912 66,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/965 17-พ.ย.-65 
58 จัดซื้อยา 98493.5 99,242.50 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/966 17-พ.ย.-65 
59 จัดซื้อยา 8400 9,012.00 เฉพาะเจาะจง บ.เคบ ี ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/967 17-พ.ย.-65 
60 จัดซื้อยา 13867.2 13,867.20 เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/968 17-พ.ย.-65 
61 จัดซื้อยา 55640 750,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/969 17-พ.ย.-65 
62 จัดซื้อยา 47400 47,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.แก้วมังกร ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/970 17-พ.ย.-65 
63 จัดซื้อยา 18500 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บ.มาสุ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/971 17-พ.ย.-65 
64 จัดซื้อยา 13482 17,526.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮมเคลเลอร์ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/972 17-พ.ย.-65 
65 จัดซื้อยา 57245 94,695.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮมเคลเลอร์ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/973 17-พ.ย.-65 
66 จัดซื้อยา 10143.6 10,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/974 17-พ.ย.-65 
67 จัดซื้อยา 23754 23,754.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/975 17-พ.ย.-65 



68 จัดซื้อยา 28800 30,816.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภิญโญ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/976 17-พ.ย.-65 
69 จัดซื้อยา 6940.02 6,940.08 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/977 17-พ.ย.-65 
70 จัดซื้อยา 13000 17,013.00 เฉพาะเจาะจง บ.ชุมชนเภสัช ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/978 17-พ.ย.-65 
71 จัดซื้อยา 12000 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.2M ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/979 17-พ.ย.-65 
72 จัดซื้อยา 4500 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บ.เบอลิน ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/980 17-พ.ย.-65 
73 จัดซื้อยา 4200 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอเชี่ยนยูเนียน ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/981 17-พ.ย.-65 
74 จัดซื้อยา 2385 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มิน่า ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/982 17-พ.ย.-65 
75 จัดซื้อยา 3300 3,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทย แอฟ ดี ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/983 17-พ.ย.-65 
76 จัดซื้อยา 3600 4,214.40 เฉพาะเจาะจง บ.พีดีแอล ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/984 17-พ.ย.-65 
77 จัดซื้อยา 98493.5 99,242.50 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/985 24-พ.ย.-65 
78 จัดซื้อยา 22042 27,001.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/986 24-พ.ย.-65 
79 จัดซื้อยา 36208.8 36,252.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/987 24-พ.ย.-65 
80 จัดซื้อยา 6000 6,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอล บี เอส ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/988 24-พ.ย.-65 
81 จัดซื้อยา 12000 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ์ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/989 24-พ.ย.-65 
82 จัดซื้อยา 20330 20,330.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/990 24-พ.ย.-65 
83 จัดซื้อยา 6300 6,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.ลาภทักษิณ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/991 24-พ.ย.-65 
84 จัดซื้อยา 16500 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/992 24-พ.ย.-65 
85 จัดซื้อยา 13200 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/993 24-พ.ย.-65 
86 จัดซื้อยา 7560 11,644.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ เอ็น บี ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/994 24-พ.ย.-65 
87 จัดซื้อยา 12530 12,533.30 เฉพาะเจาะจง บ.เอส พี เอส ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/995 24-พ.ย.-65 
88 จัดซื้อยา 5100 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บ.เฮลตี้มี ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/996 24-พ.ย.-65 
89 จัดซื้อยา 10220 10,220.00 เฉพาะเจาะจง บ.บางกอกดรัก ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/997 24-พ.ย.-65 
90 จัดซื้อยา 3900 3,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.โพสเฮลแคร์ ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/998 24-พ.ย.-65 
91 จัดซื้อยา 1670 1,861.80 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/999 24-พ.ย.-65 



92 จัดซื้อยา 2445 2,445.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1000 24-พ.ย.-65 
93 จัดซื้อยา 129.47 129.47 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด นศ.0033.304(07)/1001 24-พ.ย.-65 

 

 



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 เคร่ืองเอกซเรย์ฟนัชนิดติดผนัง 150,000.00 เฉพาะเจาะจง 150,000.00 บ.จีดีโฟร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 605/2565
2 วสัดุก่อสร้าง 2,908.00 เฉพาะเจาะจง 2,908.00 เมืองทองเคหะภณัฑ์ ราคาต่ าสุด 606/2565
3 กระดาษความร้อน Thermal Paper 80*80 5,564.00 เฉพาะเจาะจง 5,564.00 บจก.ออโต้ไอดี ราคาต่ าสุด 607/2565
4 พร้ินเตอร์ เลเซอร์ ขาวด า PANTUM รุ่น 2500 w 5,200.00 เฉพาะเจาะจง 5,200.00 บจก.เจริญทรัพย์ ราคาต่ าสุด 608/2565
5 หมึก 325 w1107 303 279 24,120.00 เฉพาะเจาะจง 24,120.00 อินเตอร์คอม ราคาต่ าสุด 609/2565
6 สายแลนด์ภายนอกและใน หวั RJ 22,850.00 เฉพาะเจาะจง 22,850.00 บจก.เจริญทรัพย์ ราคาต่ าสุด 610/2565
7 จ้างพมิพเ์อกสารและแบบฟอร์มต่างๆ 39,375.00 เฉพาะเจาะจง 39,375.00 จิตรอักษรการพมิพ์ ราคาต่ าสุด 611/2565
8 วสัดุส านักงาน 5,870.00 เฉพาะเจาะจง 5,870.00 หจก.ล้ิม จี่ เซ้ง ราคาต่ าสุด 612/2565
9 น้ ายาทดสอบโคลิฟอร์มแบคทเีรียขั้นต้น 900 เฉพาะเจาะจง 900 บจก.บ ีสมาร์ท ชายเอ็นช์ ราคาต่ าสุด 613/2565

10 บตัรเติมน้ าเงินรายเดือน 3,351.00 เฉพาะเจาะจง 3,351.00 ร้านเวฟโฟน ราคาต่ าสุด 614/2565
11 ยกระดับเคร่ืองปรับอากาศ ตัวที่ 64 และ 67 2,000.00 เฉพาะเจาะจง 2,000.00 สหชัยแอร์ ราคาต่ าสุด 615/2565
12 เปล่ียนสายcomp และซ่อมหวัหลักcomp (82) 1,300.00 เฉพาะเจาะจง 1,300.00 สหชัยแอร์ ราคาต่ าสุด 616/2565
13 น้ าแก๊ส 48 kg 1,400.00 เฉพาะเจาะจง 1,400.00 ร้านธารา ราคาต่ าสุด 617/2565
14 น้ าถัง 3/10/65-3/11/65 3,060.00 เฉพาะเจาะจง 3,060.00 น้ าด่ืมอุดมทรัพย์ ราคาต่ าสุด 618/2565
15 น้ าแก็ส 48 kg 2,800.00 เฉพาะเจาะจง 2,800.00 ร้านธารา ราคาต่ าสุด 619/2565
16 วสัดุบริโภค 10,736.75 เฉพาะเจาะจง 10,736.75 สยามแม็คโคร ราคาต่ าสุด 620/2565
17 ซ่อมรถ บพ 3102 3,830.00 เฉพาะเจาะจง 3,830.00 อู่ช่างรัตน์ ราคาต่ าสุด 621/2565
18 เชือกฟาง 1,260.00 เฉพาะเจาะจง 1,260.00 บจก.เทน็ 2009 ราคาต่ าสุด 622/2565
19 กะทะไฟฟา้ 800 เฉพาะเจาะจง 800 ร้านธารา ราคาต่ าสุด 623/2565
20 ตะกร้าพลาสติก 2,000.00 เฉพาะเจาะจง 2,000.00 หจก.ศรีนครเคร่ืองครัว ราคาต่ าสุด 624/2565
21

เคร่ืองพมิพม์ัลติฟงัก์ชั่น อิงค์เจ็ท บราเทอร์ รุ่นDCP- 
T420W 5,200.00 เฉพาะเจาะจง 5,200.00 บจก.เจริญทรัพย์ ราคาต่ าสุด 625/2565

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565

วัสดุครภุณัฑ์ส านักงานและงานบา้นงานครวั

วันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

22 น้ าด่ืม 350 มล. 3,200.00 เฉพาะเจาะจง 3,200.00 น้ าด่ืมอุดมทรัพย์ ราคาต่ าสุด 626/2565
23 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏกิูล 3,200.00 เฉพาะเจาะจง 3,200.00 เทศบาลต าบลชะอวด ราคาต่ าสุด 627/2565
24 ข้าวสารสัังข์หยด 2,800.00 เฉพาะเจาะจง 2,800.00 คุณยินดี ค าทอง ราคาต่ าสุด 628/2565
25 เปล่ียนแบตเตอร่ี ลูกปนื และซ่อมอื่นๆ กฉ 2165 21,013.52 เฉพาะเจาะจง 21,013.52 โตโยต้า นครศรีธรรมราช ราคาต่ าสุด 629/2565
26 ชุดลูกยางเคร่ืองสแกนเกอร์ Fujitsu รุ่น fi-7160 5,600.00 เฉพาะเจาะจง 5,600.00 บจก.โกทวูนิ โซลูชั่นส์ ราคาต่ าสุด 630/2565
27 จ้างพมิพเ์อกสารและแบบฟอร์มต่างๆ 1,770.00 เฉพาะเจาะจง 1,770.00 จิตรอักษรการพมิพ์ ราคาต่ าสุด 631/2565
28 วสัดุงานบา้นงานครััว วสัดุงานบา้นงานครัว 1,926.00 เฉพาะเจาะจง 1,926.00 ชฎาพร สุทธรัิกษ์ ราคาต่ าสุด 632/2565
29 POWER SUPPLY 280 W 2,600.00 เฉพาะเจาะจง 2,600.00 คลีนิคคอมพวิเตอร์ ราคาต่ าสุด 633/2565
30 วสัดุส านักงาน 4,737.00 เฉพาะเจาะจง 4,737.00 บจก.เทน็ 2009 ราคาต่ าสุด 634/2565
31 ชุดไมค์ลอย 1,900.00 เฉพาะเจาะจง 1,900.00 ร้านชะอวดอิเล็กทรอนิคส์ ราคาต่ าสุด 635/2565
32 น้ ายาตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทเีรียขั้นต้นในน้ า 696 เฉพาะเจาะจง 696 หจก.เอ็มแอนด์พี ราคาต่ าสุด 636/2565
33 ค่าถ่ายเอกสาร โครงการ 7,500.00 เฉพาะเจาะจง 7,500.00 เกษรการพมิพ์ ราคาต่ าสุด 637/2565
34 ข้าวสาร 40 กก. 4,200.00 เฉพาะเจาะจง 4,200.00 ณัฐณิชาวลัย์ ราคาต่ าสุด 638/2565
35 ปรับปรุงแผนกรังสีวทิยา 288,000.00 เฉพาะเจาะจง 288,000.00 หจก.พทัลุง ทเีคพ ีการช่าง ราคาต่ าสุด 639/2565
36 หน้าจอคอมพวิเตอร์ 23.8 นิ้ว 11,200.00 เฉพาะเจาะจง 11,200.00 บจก.เจริญทรัพย์ ราคาต่ าสุด 640/2565
37 น้ าแก๊ส 48 kg 1,400.00 เฉพาะเจาะจง 1,400.00 ร้านธารา ราคาต่ าสุด 641/2565
38 หุ้มเบาะเก้าอี้ 1,500.00 เฉพาะเจาะจง 1,500.00 ร้านอ๊อด อ๊อด เบาะยนต์ ราคาต่ าสุด 642/2565
39 หลอดไฟ+ถ่านอัลคาไลน์ + ถ่านชาร์ท 7,170.00 เฉพาะเจาะจง 7,170.00 ร้านเลิศศิลป์ ราคาต่ าสุด 643/2565
40 ผ้ากันเปื้อนพลาสติกยาว 42 นิ้ว 3,990.00 เฉพาะเจาะจง 3,990.00 หจก.บ ีบ ีเค แอดวานซ์ ราคาต่ าสุด 644/2565
41 ไฮเตอร์ ฟา้ขจัดคราบ 2500 มล. 5,760.00 เฉพาะเจาะจง 5,760.00 สหไทย เปเปอร์พลัส ราคาต่ าสุด 645/2565
42 ฟองน้ าเช็ดตัวคนไข้ 1,700.00 เฉพาะเจาะจง 1,700.00 ร้านจ าเริญวถิี ราคาต่ าสุด 646/2565

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565
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แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

43 ทวี ีTCL 32นิ้ว 9,980.00 เฉพาะเจาะจง 9,980.00 โฮมโปร ราคาต่ าสุด 647/2565
44 ไม้กวาดดอกหญ้า 1,920.00 เฉพาะเจาะจง 1,920.00 น.ส.กิตติมา ด้วงมณี ราคาต่ าสุด 648/2565
45 น้ าแก๊ส 48 kg 1,400.00 เฉพาะเจาะจง 1,400.00 ร้านธารา ราคาต่ าสุด 649/2565
46 อุปกรณ์ประกอบคอมพวิเตอร์ 1 ชุด 23,729.00 เฉพาะเจาะจง 23,729.00 เอสพเีอ ราคาต่ าสุด 650/2565
47 ซ่อมเคร่ืองพน่หมอกควนั 3,950.00 เฉพาะเจาะจง 3,950.00 ร้านเกียรติรัตน์ ราคาต่ าสุด 651/2565
48 น้ ามันเคร่ือง+ยางใน 220 เฉพาะเจาะจง 220 ออดการช่าง ราคาต่ าสุด 652/2565
49 เปล่ียนคลัทซ์คอมเพรสเซอร์ กท 9391 นศ 9,289.74 เฉพาะเจาะจง 9,289.74 โตโยต้านครศรีธรรมราช ราคาต่ าสุด 653/2565

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565

วัสดุครภุณัฑ์ส านักงานและงานบา้นงานครวั
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แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 งานเทคนิคการแพทย์ 93520 93,520 แบบเฉพาะเจาะจง หจก.อินโฟไดนอสติค หจก.อินโฟไดนอสติค ราคาต ่าสุด 651114104205

2 งานเทคนิคการแพทย์ 98900 98,900 แบบเฉพาะเจาะจง บ. วินนิ ง ซัพพลาย (นครศรีฯ) บ. วินนิ ง ซัพพลาย (นครศรีฯ) ราคาต ่าสุด 651114105126

3 งานเทคนิคการแพทย์ 85000 85,000 แบบเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ่ากัด บ.ดีเคเอสเอช จ่ากัด ราคาต ่าสุด 651214085434

4 งานเทคนิคการแพทย์ 23850 23,850 แบบเฉพาะเจาะจง หจก.แอคมีพลัส หจก.แอคมีพลัส ราคาต ่าสุด 651214087197

5 งานเทคนิคการแพทย์ 17650 17,650 แบบเฉพาะเจาะจง บ. วินนิ ง ซัพพลาย (นครศรีฯ) บ. วินนิ ง ซัพพลาย (นครศรีฯ) ราคาต ่าสุด 651214086009

6 งานเทคนิคการแพทย์ 7600 7,600 แบบเฉพาะเจาะจง บ.แล๊บมาสเตอร์  แอ๊ดวานซ์ จ่ากัด บ.แล๊บมาสเตอร์  แอ๊ดวานซ์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 651214086738

7 งานเทคนิคการแพทย์ 93109 93,109 แบบเฉพาะเจาะจง บ.อีฟอร์แอลเอม จ่ากัด (มหาชน) บ.อีฟอร์แอลเอม จ่ากัด (มหาชน) ราคาต ่าสุด 651214158979

8 งานเทคนิคการแพทย์ 62210 62,210 แบบเฉพาะเจาะจง หจก.อินโฟไดนอสติค หจก.อินโฟไดนอสติค ราคาต ่าสุด 651214088382

9 งานเทคนิคการแพทย์ 98432 98,432 แบบเฉพาะเจาะจง บ.เฟิร์มเมอร์  จ่ากัด บ.เฟิร์มเมอร์  จ่ากัด ราคาต ่าสุด 651214085757

10 งานเทคนิคการแพทย์ 63181 63,181 แบบเฉพาะเจาะจง บ.อีฟอร์แอลเอม จ่ากัด (มหาชน) บ.อีฟอร์แอลเอม จ่ากัด (มหาชน) ราคาต ่าสุด 651214157734

11 งานเทคนิคการแพทย์ 68754 68,754 แบบเฉพาะเจาะจง บ.อีฟอร์แอลเอม จ่ากัด (มหาชน) บ.อีฟอร์แอลเอม จ่ากัด (มหาชน) ราคาต ่าสุด 651214158654

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2565

งานเทคนิคการแพทย์

วันที่ 10 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565




