
ล ำดับ
ที่

งำนที่จดัซือ้จดัจำ้ง
วงเงนิที่จดัซือ้จดั

จำ้ง(บำท)
รำคำกลำง(บำท) วธิซีือ้หรอืจำ้ง รำคำที่เสนอ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและที่ตกลงซือ้หรอืจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

1 ซือ้วสัดุกำรแพทย์ 4,050.00 4,050.00 เฉพำะเจำะจง 4,050.00 บรษัิท ไอแคร ์เมดิคัล จ ำกัด เกณฑ์รำคำ ร6512/000025 06/12/2565
2 ซือ้วสัดุกำรแพทย์ 3,531.00 3,531.00 เฉพำะเจำะจง 3,531.00 เอส เอ โมเดิรน์ ไลน์ เกณฑ์รำคำ ร6512/000026 06/12/2565

3 ซือ้วสัดุกำรแพทย์
2,800.00 2,800.00 เฉพำะเจำะจง 2,800.00 บรษัิท อำร.์ท.ีเมดิแค็ล ดีไวซ ์จ ำกัด เกณฑ์รำคำ ร6512/000027 06/12/2565

4 ซือ้วสัดุกำรแพทย์
2,010.00 2,010.00 เฉพำะเจำะจง 2,010.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  วอีำร ์ซพัพอรต์ เกณฑ์รำคำ ร6512/000028 06/12/2565

5 ซือ้วสัดุกำรแพทย์
4,494.00 4,494.00 เฉพำะเจำะจง 4,494.00

บรษัิท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด 
(แผนกTerumo)

เกณฑ์รำคำ ร6512/000029 06/12/2565

6 ซือ้วสัดุกำรแพทย์
2,824.80 2,824.80 เฉพำะเจำะจง 2,824.80

บรษัิท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด 
(แผนกTerumo)

เกณฑ์รำคำ ร6512/000030 06/12/2565

7 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ
2,102.55 2,102.55 เฉพำะเจำะจง 2,102.55

บรษัิท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด 
(แผนก B.braun)

เกณฑ์รำคำ ร6512/000031 06/12/2565

8 ซือ้วสัดุกำรแพทย์
3,317.00 3,317.00 เฉพำะเจำะจง 3,317.00

บรษัิท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด 
(แผนก3M)

เกณฑ์รำคำ ร6512/000032 06/12/2565

9 ซือ้วสัดุกำรแพทย์
3,600.00 3,600.00 เฉพำะเจำะจง 3,600.00

บรษัิท ซลิลิคฟำรม์ำ จ ำกัด แผนก POP 
Medic&trading

เกณฑ์รำคำ ร6512/000033 06/12/2565

10 ซือ้วสัดุกำรแพทย์
2,407.50 2,407.50 เฉพำะเจำะจง 2,407.50

บรษัิท ซลิลิคฟำรม์ำ จ ำกัด แผนก POP 
Medic&trading

เกณฑ์รำคำ ร6512/000034 06/12/2565

11 ซือ้วสัดุกำรแพทย์
1,151.32 1,151.32 เฉพำะเจำะจง 1,151.32

บรษัิท เฮลธแ์คร ์อำร ์อัส จ ำกัด แผนก TXQ
 VIGILENZ

เกณฑ์รำคำ ร6512/000035 06/12/2565

12 ซือ้วสัดุวทิยำศำสตร์ 2,000.00 2,000.00 เฉพำะเจำะจง 2,000.00 บรษัิท เฟิรม์เมอร ์จ ำกัด เกณฑ์รำคำ ร6512/000036 06/12/2565
13 ซือ้วสัดุทันตกรรม 3,500.00 3,500.00 เฉพำะเจำะจง 3,500.00 บรษัิท นูโวเด้นท์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ ร6512/000037 06/12/2565
14 ซือ้วสัดุทันตกรรม 4,900.00 4,900.00 เฉพำะเจำะจง 4,900.00 บรษัิท นูโวเด้นท์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ ร6512/000038 06/12/2565

15 ซือ้วสัดุกำรแพทย์
3,810.00 3,810.00 เฉพำะเจำะจง 3,810.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  วอีำร ์ซพัพอรต์ เกณฑ์รำคำ ร6512/000039 06/12/2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน ธนัวำคม 2565
โรงพยำบำลหนองบุญมำก

วันที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซือ้หรอืจำ้ง



ล ำดับ
ที่

งำนที่จดัซือ้จดัจำ้ง
วงเงนิที่จดัซือ้จดั

จำ้ง(บำท)
รำคำกลำง(บำท) วธิซีือ้หรอืจำ้ง รำคำที่เสนอ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและที่ตกลงซือ้หรอืจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน ธนัวำคม 2565
โรงพยำบำลหนองบุญมำก

วันที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซือ้หรอืจำ้ง

16 ซือ้วสัดุกำรแพทย์
4,200.00 4,200.00 เฉพำะเจำะจง 4,200.00 บรษัิท เอเชีย่น ยูเน่ียน แล็บบอรำตอร ี ่ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ ร6512/000040 06/12/2565

17 ค่ำเชำ่เคร ือ่งถ่ำยเอกสำร
1,500.00 1,500.00 เฉพำะเจำะจง 1,500.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ออฟฟิศ เซน็เตอร ์กรุป๊ เกณฑ์รำคำ ร6512/000103 06/12/2565

18 ซือ้วสัดุกำรแพทย์
2,094.40 2,094.40 เฉพำะเจำะจง 2,094.40 บรษัิท 2 เอ็ม (เมด-เมเกอร)์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ ร6512/000041 07/12/2565

19 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ 2,472.00 2,472.00 เฉพำะเจำะจง 2,472.00 องค์กำรเภสัชกรรม เกณฑ์รำคำ ร6512/000042 07/12/2565

20 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ
1,650.00 1,650.00 เฉพำะเจำะจง 1,650.00

บรษัิท แอดวำนซ ์ฟำรม์ำซูติคอล แมนูเฟค
เจอร ิง่ จ ำกัด

เกณฑ์รำคำ ร6512/000043 07/12/2565

21 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ 2,475.00 2,475.00 เฉพำะเจำะจง 2,475.00 บรษัิท นิวไลฟ ์ฟำรม่์ำ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ ร6512/000044 07/12/2565
22 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ 2,550.00 2,550.00 เฉพำะเจำะจง 2,550.00 บรษัิท โปลิฟำรม์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ ร6512/000045 07/12/2565

23 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ
4,828.00 4,828.00 เฉพำะเจำะจง 4,828.00 บรษัิท แอตแลนติค ฟำรม์ำซูติคอล จ ำกัด เกณฑ์รำคำ ร6512/000046 07/12/2565

24 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ
2,889.00 2,889.00 เฉพำะเจำะจง 2,889.00

บรษัิท แคสป้ำ ฟำรม์ำซูติคอล (ประเทศไทย)
 จ ำกัด

เกณฑ์รำคำ ร6512/000047 07/12/2565

25 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ 695.50 695.50 เฉพำะเจำะจง 695.50 องค์กำรเภสัชกรรม เกณฑ์รำคำ ร6512/000048 07/12/2565
26 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ 2,000.00 2,000.00 เฉพำะเจำะจง 2,000.00 บรษัิท ยูโทเปี้ ยน จ ำกัด เกณฑ์รำคำ ร6512/000049 07/12/2565

27 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ
1,440.00 1,440.00 เฉพำะเจำะจง 1,440.00

บรษัิท ท.ีพี.ดรกั แลบบอรำทอร ีส์่ (1969) 
จ ำกัด

เกณฑ์รำคำ ร6512/000050 07/12/2565

28 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ
2,030.00 2,030.00 เฉพำะเจำะจง 2,030.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ภิญโญฟำรม์ำซี เกณฑ์รำคำ ร6512/000051 07/12/2565

29 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ 3,540.00 3,540.00 เฉพำะเจำะจง 3,540.00 บรษัิท โปลิฟำรม์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ ร6512/000052 07/12/2565
30 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ 4,850.00 4,850.00 เฉพำะเจำะจง 4,850.00 บรษัิท ยูโทเปี้ ยน จ ำกัด เกณฑ์รำคำ ร6512/000053 07/12/2565
31 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ 1,155.60 1,155.60 เฉพำะเจำะจง 1,155.60 องค์กำรเภสัชกรรม เกณฑ์รำคำ ร6512/000054 07/12/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่จดัซือ้จดัจำ้ง
วงเงนิที่จดัซือ้จดั

จำ้ง(บำท)
รำคำกลำง(บำท) วธิซีือ้หรอืจำ้ง รำคำที่เสนอ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและที่ตกลงซือ้หรอืจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน ธนัวำคม 2565
โรงพยำบำลหนองบุญมำก

วันที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซือ้หรอืจำ้ง

32 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ
3,690.00 3,690.00 เฉพำะเจำะจง 3,690.00 บรษัิท พรเีมด ฟำรม์ำ พลัส จ ำกัด เกณฑ์รำคำ ร6512/000055 07/12/2565

33 ซือ้วสัดุวทิยำศำสตร์
3,720.00 3,720.00 เฉพำะเจำะจง 3,720.00 บรษัิท ควอลิฟำย เมด โซลูชนัส์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ ร6512/000056 07/12/2565

34 ซือ้วสัดุกำรแพทย์
1,042.82 1,042.82 เฉพำะเจำะจง 1,042.82

บรษัิท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ำกัด 
แผนก UMB OSOTH INTER LAB

เกณฑ์รำคำ ร6512/000057 07/12/2565

35 ซือ้วสัดุกำรแพทย์
4,601.00 4,601.00 เฉพำะเจำะจง 4,601.00

บรษัิท ซลิลิค ฟำรม์ำ  จ ำกัด แผนก 
LABOTRON

เกณฑ์รำคำ ร6512/000058 07/12/2565

36 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ
2,920.00 2,920.00 เฉพำะเจำะจง 2,920.00

บรษัิท ท.ีพี.ดรกั แลบบอรำทอร ีส์่ (1969) 
จ ำกัด

เกณฑ์รำคำ ร6512/000082 13/12/2565

37 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ 4,494.00 4,494.00 เฉพำะเจำะจง 4,494.00 องค์กำรเภสัชกรรม เกณฑ์รำคำ ร6512/000083 13/12/2565
38 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ 1,300.00 1,300.00 เฉพำะเจำะจง 1,300.00 บรษัิท ยูโทเปี้ ยน จ ำกัด เกณฑ์รำคำ ร6512/000084 13/12/2565

39 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ
3,300.00 3,300.00 เฉพำะเจำะจง 3,300.00 บรษัิท เอสพีเอส  เมดิคอล จ ำกัด เกณฑ์รำคำ ร6512/000085 13/12/2565

40 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ
3,531.00 3,531.00 เฉพำะเจำะจง 3,531.00 บรษัิท สยำมฟำรม์ำซูติคอล จ ำกัด เกณฑ์รำคำ ร6512/000086 13/12/2565

41 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ
3,500.00 3,500.00 เฉพำะเจำะจง 3,500.00 บรษัิท เอสพีเอส  เมดิคอล จ ำกัด เกณฑ์รำคำ ร6512/000087 13/12/2565

42 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ
1,400.00 1,400.00 เฉพำะเจำะจง 1,400.00

บรษัิท ท.ีพี.ดรกั แลบบอรำทอร ีส์่ (1969) 
จ ำกัด

เกณฑ์รำคำ ร6512/000088 13/12/2565

43 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ 2,375.00 2,375.00 เฉพำะเจำะจง 2,375.00 บรษัิท โปลิฟำรม์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ ร6512/000089 13/12/2565

44 ซือ้วสัดุกำรแพทย์
4,560.00 4,560.00 เฉพำะเจำะจง 4,560.00 บรษัิท ควอลิฟำย เมด โซลูชนัส์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ ร6512/000090 13/12/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่จดัซือ้จดัจำ้ง
วงเงนิที่จดัซือ้จดั

จำ้ง(บำท)
รำคำกลำง(บำท) วธิซีือ้หรอืจำ้ง รำคำที่เสนอ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและที่ตกลงซือ้หรอืจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน ธนัวำคม 2565
โรงพยำบำลหนองบุญมำก

วันที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซือ้หรอืจำ้ง

45 ซือ้วสัดุกำรแพทย์
2,400.00 2,400.00 เฉพำะเจำะจง 2,400.00 บรษัิท ควอลิฟำย เมด โซลูชนัส์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ ร6512/000091 13/12/2565

46 ซือ้วสัดุกำรแพทย์
3,750.00 3,750.00 เฉพำะเจำะจง 3,750.00 บรษัิท ควอลิฟำย เมด โซลูชนัส์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ ร6512/000092 13/12/2565

47 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ 2,300.00 2,300.00 เฉพำะเจำะจง 2,300.00 บรษัิท ชยัศิรเิวชภัณฑ์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ ร6512/000093 13/12/2565

48 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ
3,050.00 3,050.00 เฉพำะเจำะจง 3,050.00

บรษัิท ซลิลิค ฟำรม์ำ จ ำกัด  แผนก 
GreatEasternDrug

เกณฑ์รำคำ ร6512/000099 15/12/2565

49 ซือ้วสัดุกำรแพทย์
3,175.76 3,175.76 เฉพำะเจำะจง 3,175.76

บรษัิท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด 
(แผนก3M)

เกณฑ์รำคำ ร6512/000101 16/12/2565

50 ซือ้วตัถดิุบผลิตยำ 3,520.00 3,520.00 เฉพำะเจำะจง 3,520.00 นำยสมชำย ทำงกระโทก เกณฑ์รำคำ ร6512/000102 16/12/2565

51 ซือ้วสัดุกำรแพทย์
3,210.00 3,210.00 เฉพำะเจำะจง 3,210.00

บรษัิท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด 
(แผนก3M)

เกณฑ์รำคำ ร6512/000104 20/12/2565

52 ซือ้วตัถดิุบผลิตยำ 1,720.00 1,720.00 เฉพำะเจำะจง 1,720.00 นำยพรพิทักษ์  นำอุดม เกณฑ์รำคำ ร6512/000109 20/12/2565
53 ซือ้วสัดุวทิยำศำสตร์ 3,500.00 3,500.00 เฉพำะเจำะจง 3,500.00 หจก. แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร ี่ เกณฑ์รำคำ ร6512/000124 20/12/2565

54 ซือ้วสัดุกำรแพทย์
4,269.30 4,269.30 เฉพำะเจำะจง 4,269.30

บรษัิท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด 
(แผนก3M)

เกณฑ์รำคำ ร6512/000128 21/12/2565

55 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ
4,200.00 4,200.00 เฉพำะเจำะจง 4,200.00 บรษัิท พำตำรแ์ลบ (2517) จ ำกัด เกณฑ์รำคำ ร6512/000133 22/12/2565

56 ซือ้วสัดุกำรแพทย์ 2,471.70 2,471.70 เฉพำะเจำะจง 2,471.70 บรษัิท เจ เอส วชิัน่ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ ร6512/000134 22/12/2565

57 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ
3,200.00 3,200.00 เฉพำะเจำะจง 3,200.00 บรษัิท ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1979)  จ ำกัด เกณฑ์รำคำ ร6512/000135 22/12/2565

58 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ
4,000.00 4,000.00 เฉพำะเจำะจง 4,000.00 บรษัิท ฟำรม์ำแลนด์ (1982)  จ ำกัด เกณฑ์รำคำ ร6512/000136 22/12/2565

59 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ
3,900.00 3,900.00 เฉพำะเจำะจง 3,900.00 บรษัิท ฟำรม์ำแลนด์ (1982)  จ ำกัด เกณฑ์รำคำ ร6512/000137 22/12/2565
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60 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ
2,500.00 2,500.00 เฉพำะเจำะจง 2,500.00 บรษัิท อินโดไชน่ำ เฮลท์ แคร ์จ ำกัด เกณฑ์รำคำ ร6512/000138 22/12/2565

61 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ
1,920.00 1,920.00 เฉพำะเจำะจง 1,920.00 บรษัิท เกรท๊เตอรม์ำยบำซนิ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ ร6512/000139 22/12/2565

62 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ
4,900.00 4,900.00 เฉพำะเจำะจง 4,900.00 บรษัิท เซน็ทรลั โพลีเทรดด้ิง จ ำกัด เกณฑ์รำคำ ร6512/000140 22/12/2565

63 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ
2,204.00 2,204.00 เฉพำะเจำะจง 2,204.00 บรษัิท แอตแลนติค ฟำรม์ำซูติคอล จ ำกัด เกณฑ์รำคำ ร6512/000141 22/12/2565

64 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ 1,498.00 1,498.00 เฉพำะเจำะจง 1,498.00 องค์กำรเภสัชกรรม เกณฑ์รำคำ ร6512/000142 22/12/2565
65 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ 4,020.00 4,020.00 เฉพำะเจำะจง 4,020.00 หจก. แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร ี่ เกณฑ์รำคำ ร6512/000143 22/12/2565
66 ซือ้เวชภัณฑ์ยำ 1,444.50 1,444.50 เฉพำะเจำะจง 1,444.50 องค์กำรเภสัชกรรม เกณฑ์รำคำ ร6512/000144 22/12/2565

67 ซือ้วสัดุทันตกรรม
1,980.00 1,980.00 เฉพำะเจำะจง 1,980.00 บรษัิท แอคเซซ็ เดนทัล ซพัพลำย จ ำกัด เกณฑ์รำคำ ร6512/000145 22/12/2565

68 ซือ้วสัดุทันตกรรม
3,450.00 3,450.00 เฉพำะเจำะจง 3,450.00 บรษัิท แอคคอรด์ คอรป์อเรชัน่ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ ร6512/000146 22/12/2565

69 ซือ้วสัดุทันตกรรม
1,080.00 1,080.00 เฉพำะเจำะจง 1,080.00

บรษัิท ดีทแฮล์ม เคลเลอร ์โลจสิติกส์ จ ำกัด
(CARDINAL HEALTH)

เกณฑ์รำคำ ร6512/000149 23/12/2565

200,964.75 200,964.75 200,964.75


