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1 ซือ้วัสดุวทิยำศำสตร์ 2,000.00 2,000.00 เฉพำะเจำะจง 2,000.00 บรษัิท ดับเบ้ิล เอส ไดแอคนอสติคส์ เกณฑ์รำคำ 03/10/2565 ร6510/000001
2 ซือ้วัสดุวทิยำศำสตร์ 2,700.00 2,700.00 เฉพำะเจำะจง 2,700.00 บรษัิท ควอลิฟำย เมด โซลูชนัส์ เกณฑ์รำคำ 03/10/2565 ร6510/000002
3 ซือ้วัสดุทนัตกรรม 2,550.00 2,550.00 เฉพำะเจำะจง 2,550.00 บรษัิท แอคคอรด์ คอรป์อเรชัน่ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 03/10/2565 ร6510/000003
4 จำ้งเหมำปฏิบัติงำน 10,200.00 10,200.00 เฉพำะเจำะจง 10,200.00 นำยเชดิศักด์ิ  ไทยกระโทก เกณฑ์รำคำ 03/10/2565 ร6510/000004
5 จำ้งเหมำปฏิบัติงำน 3,060.00 3,060.00 เฉพำะเจำะจง 3,060.00 นำงสำวอนันตญำ  ศรวีรศำนต์ เกณฑ์รำคำ 03/10/2565 ร6510/000005
6 ซือ้วัสดุก่อสรำ้ง 1,679.90 1,679.90 เฉพำะเจำะจง 1,679.90 บรษัิท บ้ำนใหม่อุดมค้ำไม้ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 03/10/2565 ร6510/000062
7 ซือ้วัตถุดิบประกอบอำหำร 52,410.00 52,410.00 เฉพำะเจำะจง 52,410.00 นำง นภำพร  เรอืงทองหลำง เกณฑ์รำคำ 03/10/2565 ร6510/000194
8 จำ้งตรวจตรวจเครำะห์ 550.00 550.00 เฉพำะเจำะจง 550.00 บรษัิท อำรไ์อเอ แลบบอรำทอร ี ่จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 03/10/2565 ร6510/000200
9 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ 1,284.00 1,284.00 เฉพำะเจำะจง 1,284.00 องค์กำรเภสัชกรรม เกณฑ์รำคำ 04/10/2565 ร6510/000006

10 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ 4,240.00 4,240.00 เฉพำะเจำะจง 4,240.00 บรษัิท ฟำรม่์ำ อินโนวำ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 04/10/2565 ร6510/000007

11 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ
3,720.00 3,720.00 เฉพำะเจำะจง 3,720.00

บรษัิท แอดวำนซ ์ฟำรม์ำซูติคอล 
แมนูเฟคเจอร ิง่ จ ำกัด

เกณฑ์รำคำ 04/10/2565 ร6510/000008

12 ซือ้วัสดุกำรแพทย์ 2,400.00 2,400.00 เฉพำะเจำะจง 2,400.00 บรษัิท โซวคิ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 04/10/2565 ร6510/000009

13 ซือ้วัตถุดิบประกอบอำหำร
3,506.00 3,506.00 เฉพำะเจำะจง 3,506.00

บรษัิท สยำมแม็คโคร จ ำกัด(มหำชน)
 (สำขำนครรำชสีมำ)

เกณฑ์รำคำ 04/10/2565 ร6510/000010

14 ค่ำเชำ่เคร ือ่งถ่ำยเอกสำร 1,500.00 1,500.00 เฉพำะเจำะจง 1,500.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ออฟฟิศ เซน็เตอร์ เกณฑ์รำคำ 04/10/2565 ร6510/000156
15 ค่ำเชำ่เคร ือ่งถ่ำยเอกสำร 1,500.00 1,500.00 เฉพำะเจำะจง 1,500.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ออฟฟิศ เซน็เตอร์ เกณฑ์รำคำ 04/10/2565 ร6510/000157
16 ซือ้วัสดุส ำนักงำน 2,148.00 2,148.00 เฉพำะเจำะจง 2,148.00 รำ้น เอ็น เอ็น แอนด์ เอ็น ซพัพลำย เกณฑ์รำคำ 05/10/2565 ร6510/000011
17 ซือ้วัสดุงำนบ้ำน 4,922.00 4,922.00 เฉพำะเจำะจง 4,922.00 หจก. มณเฑียร วอเตอร ์แอนด์ เกณฑ์รำคำ 07/10/2565 ร6510/000125
18 ซือ้วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,600.00 2,600.00 เฉพำะเจำะจง 2,600.00 หจก. โครำชคอมพิวเตอร์ เกณฑ์รำคำ 07/10/2565 ร6510/000203
19 ซือ้วัสดุกำรแพทย์ 2,247.00 2,247.00 เฉพำะเจำะจง 2,247.00 บรษัิท ซลิลิค ฟำรม์ำ  จ ำกัด แผนก เกณฑ์รำคำ 10/10/2565 ร6510/000039

20 ซือ้วัสดุกำรแพทย์
3,000.00 3,000.00 เฉพำะเจำะจง 3,000.00

บรษัิท ซลิลิคฟำรม์ำ จ ำกัด แผนก 
POP Medic&trading

เกณฑ์รำคำ 10/10/2565 ร6510/000040

21 ซือ้วัสดุกำรแพทย์ 1,152.00 1,152.00 เฉพำะเจำะจง 1,152.00 บรษัิท ซลิลิคฟำรม์ำ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 10/10/2565 ร6510/000080
22 ซือ้วัสดุทตักรรม 1,920.00 1,920.00 เฉพำะเจำะจง 1,920.00 บรษัิท ไดรว์ เด็นทัล่ อินคอรป์อเรชัน่ เกณฑ์รำคำ 10/10/2565 ร6510/000189
23 ซือ้วัสดุทตักรรม 1,620.00 1,620.00 เฉพำะเจำะจง 1,620.00 บรษัิท เอส.ดี. ทนัตเวช  (1988) เกณฑ์รำคำ 10/10/2565 ร6510/000190

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2565
โรงพยำบำลหนองบุญมำก
วันที่ 31 ตุลำคม พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอืข้อตกลงใน
กำรซือ้หรอืจ้ำง
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แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2565
โรงพยำบำลหนองบุญมำก
วันที่ 31 ตุลำคม พ.ศ. 2565
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24 จำ้งซอ่มครุภัณฑ์ยำนพำหนะ 150.00 150.00 เฉพำะเจำะจง 150.00 รำ้น ธนัญพรกำรยำง เกณฑ์รำคำ 10/10/2565 ร6510/000202
25 ค่ำโทรศัพทเ์คล่ือนที่ 426.93 426.93 เฉพำะเจำะจง 426.93 บรษัิท แอดวำนซไ์วรเ์ลส เน็ทเวอรค์ เกณฑ์รำคำ 10/10/2565 ร6510/000206
26 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ 2,580.00 2,580.00 เฉพำะเจำะจง 2,580.00 บรษัิท พรเีมด ฟำรม์ำ พลัส จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 11/10/2565 ร6510/000054
27 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ 2,340.00 2,340.00 เฉพำะเจำะจง 2,340.00 บรษัิท ยูโทเปี้ ยน จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 11/10/2565 ร6510/000055
28 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ 2,054.40 2,054.40 เฉพำะเจำะจง 2,054.40 บรษัิท เกรท๊เตอรม์ำยบำซนิ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 11/10/2565 ร6510/000056
29 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ 2,025.00 2,025.00 เฉพำะเจำะจง 2,025.00 บรษัิท สหแพทย์เภสัช จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 11/10/2565 ร6510/000057
30 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ 2,100.00 2,100.00 เฉพำะเจำะจง 2,100.00 บรษัิท โปลิฟำรม์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 11/10/2565 ร6510/000058
31 ซือ้วัสดุก่อสรำ้ง 3,924.76 3,924.76 เฉพำะเจำะจง 3,924.76 บรษัิท บ้ำนใหม่อุดมค้ำไม้ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 11/10/2565 ร6510/000077
32 ซือ้วัสดุก่อสรำ้ง 1,708.79 1,708.79 เฉพำะเจำะจง 1,708.79 บรษัิท บ้ำนใหม่อุดมค้ำไม้ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 11/10/2565 ร6510/000078
33 จำ้งซอ่มครุภัณฑ์กำรแพทย์ 1,800.00 1,800.00 เฉพำะเจำะจง 1,800.00 หจก. เค-มอน เซลล์ แอนด์ เซอรว์สิ เกณฑ์รำคำ 11/10/2565 ร6510/000079
34 ค่ำเชำ่เคร ือ่งปร ิน้เตอร์ 1,000.00 1,000.00 เฉพำะเจำะจง 1,000.00 บรษัิท รโิก้(ประเทศไทย) จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 11/10/2565 ร6510/000195
35 ค่ำเชำ่เคร ือ่งถ่ำยเอกสำร 3,448.29 3,448.29 เฉพำะเจำะจง 3,448.29 บรษัิท รโิก้(ประเทศไทย) จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 11/10/2565 ร6510/000196
36 ค่ำเชำ่เคร ือ่งถ่ำยเอกสำร 800.00 800.00 เฉพำะเจำะจง 800.00 บรษัิท รโิก้(ประเทศไทย) จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 11/10/2565 ร6510/000197
37 ค่ำเชำ่เคร ือ่งถ่ำยเอกสำร 878.00 878.00 เฉพำะเจำะจง 878.00 บรษัิท รโิก้(ประเทศไทย) จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 11/10/2565 ร6510/000198
38 ค่ำเชำ่เคร ือ่งปร ิน้เตอร์ 4,354.50 4,354.50 เฉพำะเจำะจง 4,354.50 บรษัิท รโิก้(ประเทศไทย) จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 11/10/2565 ร6510/000199

39 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ
3,723.60 3,723.60 เฉพำะเจำะจง 3,723.60

บรษัิท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
จ ำกัด แผนก UDQ FX-OTHERS

เกณฑ์รำคำ 12/10/2565 ร6510/000061

40 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ
1,605.00 1,605.00 เฉพำะเจำะจง 1,605.00

บรษัิท ดีทแฮล์ม เคลเลอร ์โลจิ
สติกส์ จ ำกัด (INPAC PHARMA)

เกณฑ์รำคำ 12/10/2565 ร6510/000063

41 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ 3,081.60 3,081.60 เฉพำะเจำะจง 3,081.60 บรษัิท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) เกณฑ์รำคำ 12/10/2565 ร6510/000065
42 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ 3,720.00 3,720.00 เฉพำะเจำะจง 3,720.00 บรษัิท ควอลิฟำย เมด โซลูชนัส์ เกณฑ์รำคำ 17/10/2565 ร6510/000090
43 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ 4,200.00 4,200.00 เฉพำะเจำะจง 4,200.00 บรษัิท ชุมชนเภสัชกรรม จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 17/10/2565 ร6510/000091
44 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ 3,188.60 3,188.60 เฉพำะเจำะจง 3,188.60 บรษัิท สหแพทย์เภสัช จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 17/10/2565 ร6510/000092
45 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ 448.00 448.00 เฉพำะเจำะจง 448.00 องค์กำรเภสัชกรรม เกณฑ์รำคำ 17/10/2565 ร6510/000093
46 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ 2,550.00 2,550.00 เฉพำะเจำะจง 2,550.00 บรษัิท นิวไลฟ ์ฟำรม่์ำ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 17/10/2565 ร6510/000094
47 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ 2,805.00 2,805.00 เฉพำะเจำะจง 2,805.00 บรษัิท ควอลิฟำย เมด โซลูชนัส์ เกณฑ์รำคำ 17/10/2565 ร6510/000095
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แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2565
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48 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ 2,700.00 2,700.00 เฉพำะเจำะจง 2,700.00 บรษัิท ควอลิฟำย เมด โซลูชนัส์ เกณฑ์รำคำ 17/10/2565 ร6510/000096
49 ซือ้วัตถุดิบประกอบอำหำร 48,750.00 48,750.00 เฉพำะเจำะจง 48,750.00 นำงพุทธมำศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์รำคำ 17/10/2565 ร6510/000193
50 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ 2,080.00 2,080.00 เฉพำะเจำะจง 2,080.00 บรษัิท แอตแลนติค ฟำรม์ำซูติคอล เกณฑ์รำคำ 18/10/2565 ร6510/000097
51 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ 3,800.00 3,800.00 เฉพำะเจำะจง 3,800.00 บรษัิท ยูโทเปี้ ยน จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 18/10/2565 ร6510/000098
52 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ 4,000.00 4,000.00 เฉพำะเจำะจง 4,000.00 บรษัิท ฟำรม์ำแลนด์ (1982)  จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 18/10/2565 ร6510/000099
53 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ 3,000.00 3,000.00 เฉพำะเจำะจง 3,000.00 บรษัิท ไบโอเคมิคัล เทคโนโลยี่ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 18/10/2565 ร6510/000100
54 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ 2,700.00 2,700.00 เฉพำะเจำะจง 2,700.00 บรษัิท โปลิฟำรม์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 18/10/2565 ร6510/000101
55 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ 1,240.00 1,240.00 เฉพำะเจำะจง 1,240.00 บรษัิท บี เอ็น ซุพพีเรยีมำรเ์ก็ตต้ิง เกณฑ์รำคำ 18/10/2565 ร6510/000102
56 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ 2,016.00 2,016.00 เฉพำะเจำะจง 2,016.00 บรษัิท ท ีเอ็น พี เฮลทแ์คร ์จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 18/10/2565 ร6510/000103
57 ซือ้วัสดุวทิยำศำสตร์ 4,120.00 4,120.00 เฉพำะเจำะจง 4,120.00 บรษัิท แล็บมำสเตอร ์แอ๊ดวำนซ ์ เกณฑ์รำคำ 18/10/2565 ร6510/000104
58 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ 3,200.00 3,200.00 เฉพำะเจำะจง 3,200.00 บรษัิท แอตแลนติค ฟำรม์ำซูติคอล เกณฑ์รำคำ 18/10/2565 ร6510/000105
59 ซือ้วัสดุทตักรรม 2,300.00 2,300.00 เฉพำะเจำะจง 2,300.00 บรษัิท แอคคอรด์ คอรป์อเรชัน่ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 18/10/2565 ร6510/000106
60 ซือ้วัสดุกำรแพทย์ 4,000.00 4,000.00 เฉพำะเจำะจง 4,000.00 บรษัิท เวลิด์เมด อีควปิเม้นท ์จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 18/10/2565 ร6510/000107
61 ซือ้วัสดุกำรแพทย์ 1,600.00 1,600.00 เฉพำะเจำะจง 1,600.00 บรษัิท เอสพีเอส  เมดิคอล จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 18/10/2565 ร6510/000108
62 ซือ้วัสดุกำรแพทย์ 2,100.00 2,100.00 เฉพำะเจำะจง 2,100.00 บรษัิท มำสุ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 18/10/2565 ร6510/000109
63 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ 2,880.00 2,880.00 เฉพำะเจำะจง 2,880.00 บรษัิท พรอส ฟำรม์ำ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 19/10/2565 ร6510/000111
64 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ 1,819.00 1,819.00 เฉพำะเจำะจง 1,819.00 บรษัิท โอเรก็ซ ์เทรดด้ิง จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 19/10/2565 ร6510/000112
65 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ 2,920.00 2,920.00 เฉพำะเจำะจง 2,920.00 บรษัิท ท.ี แมน ฟำรม์ำซูติคอล จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 19/10/2565 ร6510/000113
66 ซือ้วัสดุงำนบ้ำน 1,680.00 1,680.00 เฉพำะเจำะจง 1,680.00 รำ้นเอ็นพีเค กรุป๊ (ประเทศไทย) เกณฑ์รำคำ 19/10/2565 ร6510/000114
67 ซือ้วัสดุกำรแพทย์ 2,484.00 2,484.00 เฉพำะเจำะจง 2,484.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  วอีำร ์ซพัพอรต์ เกณฑ์รำคำ 19/10/2565 ร6510/000115
68 ซือ้วัสดุกำรแพทย์ 1,300.00 1,300.00 เฉพำะเจำะจง 1,300.00 บรษัิท เอเชีย่น ยูเน่ียน แล็บบอรำ เกณฑ์รำคำ 19/10/2565 ร6510/000116
69 ซือ้วัสดุกำรแพทย์ 1,530.00 1,530.00 เฉพำะเจำะจง 1,530.00 บรษัิท แอสเซน้ท ์เมดิคอล จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 19/10/2565 ร6510/000117
70 ซือ้วัสดุไฟฟ้ำ 3,878.75 3,878.75 เฉพำะเจำะจง 3,878.75 บรษัิท บ้ำนใหม่อุดมค้ำไม้ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 19/10/2565 ร6510/000191
71 ซือ้วัสดุส ำนักงำน 916.00 916.00 เฉพำะเจำะจง 916.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บี แอนด์ บี ปำก เกณฑ์รำคำ 19/10/2565 ร6510/000204
72 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ 4,900.00 4,900.00 เฉพำะเจำะจง 4,900.00 บรษัิท ฟำรม์ำฮอฟ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 25/10/2565 ร6510/000126
73 ซือ้วัสดุวทิยำศำสตร์ 4,600.00 4,600.00 เฉพำะเจำะจง 4,600.00 บรษัิท แล็บมำสเตอร ์แอ๊ดวำนซ ์ เกณฑ์รำคำ 25/10/2565 ร6510/000141
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74 ซือ้วัสดุวทิยำศำสตร์ 2,000.00 2,000.00 เฉพำะเจำะจง 2,000.00 บรษัิท ดับเบ้ิล เอส ไดแอคนอสติคส์ เกณฑ์รำคำ 25/10/2565 ร6510/000142
75 ซือ้วัสดุวทิยำศำสตร์ 1,540.80 1,540.80 เฉพำะเจำะจง 1,540.80 บรษัิท ซลิลิค ฟำรม์ำ  จ ำกัด แผนก เกณฑ์รำคำ 25/10/2565 ร6510/000143
76 ซือ้วัสดุก่อสรำ้ง 3,691.50 3,691.50 เฉพำะเจำะจง 3,691.50 บรษัิท บ้ำนใหม่อุดมค้ำไม้ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 25/10/2565 ร6510/000145
77 ซือ้วัสดุส ำนักงำน 3,168.00 3,168.00 เฉพำะเจำะจง 3,168.00 รำ้น เอ็น เอ็น แอนด์ เอ็น ซพัพลำย เกณฑ์รำคำ 25/10/2565 ร6510/000146
78 ค่ำอินเตอรเ์น็ต 737.23 737.23 เฉพำะเจำะจง 737.23 บรษัิท ทรปิเปลิท ีบรอดแบนด์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 25/10/2565 ร6510/000186
79 ซือ้วัสดุก่อสรำ้ง 4,470.46 4,470.46 เฉพำะเจำะจง 4,470.46 บรษัิท บ้ำนใหม่อุดมค้ำไม้ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 25/10/2565 ร6510/000192
80 จำ้งเหมำปฏิบัติงำน 10,800.00 10,800.00 เฉพำะเจำะจง 10,800.00 นำยพุด   ดวงกระโทก เกณฑ์รำคำ 26/10/2565 ร6510/000151
81 จำ้งเหมำปฏิบัติงำน 10,800.00 10,800.00 เฉพำะเจำะจง 10,800.00 นำยโปย  ค ำกลำง เกณฑ์รำคำ 26/10/2565 ร6510/000152
83 จำ้งเหมำปฏิบัติงำน 10,800.00 10,800.00 เฉพำะเจำะจง 10,800.00 นำยส ำรำญ  ตันกระโทก เกณฑ์รำคำ 26/10/2565 ร6510/000154
84 จำ้งเหมำปฏิบัติงำน 10,800.00 10,800.00 เฉพำะเจำะจง 10,800.00 นำยอภิสิทธิ ์ ดอกกระโทก เกณฑ์รำคำ 26/10/2565 ร6510/000155

85 ซือ้วัตถุดิบประกอบอำหำร
2,758.00 2,758.00 เฉพำะเจำะจง 2,758.00

บรษัิท สยำมแม็คโคร จ ำกัด(มหำชน)
 (สำขำนครรำชสีมำ)

เกณฑ์รำคำ 27/10/2565 ร6510/000158

86 จำ้งซอ่มครุภัณฑ์ยำนพำหนะ 3,464.13 3,464.13 เฉพำะเจำะจง 3,464.13 หจก. โตโยต้ำโครำช 1988 เกณฑ์รำคำ 27/10/2565 ร6510/000185
87 จำ้งซอ่มครุภัณฑ์ยำนพำหนะ 400.00 400.00 เฉพำะเจำะจง 400.00 รำ้น ธนัญพรกำรยำง เกณฑ์รำคำ 27/10/2565 ร6510/000201
88 ซือ้วัสดุโฆษรำและเผยแพร่ 432.00 432.00 เฉพำะเจำะจง 432.00 รำ้น บุญมำกอำรต์ เกณฑ์รำคำ 31/10/2565 ร6510/000187

350,197.24 350,197.24 350,197.24


