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ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและที่ตกลงซือ้

หรอืจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
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1 จำ้งเหมำปฏิบัติงำน 600.00 600.00 เฉพำะเจำะจง 600.00 นำงสำวสมหวัง  คู่กระโทก เกณฑร์ำคำ ร6509/000177 01/11/2565
2 ซือ้วัสดุกำรแพทย์ 2,771.30 2,771.30 เฉพำะเจำะจง 2,771.30 บรษัิท ก๊ำซ แอนด์ คำสต้ิง จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000002 01/11/2565
3 จำ้งเหมำปฏิบัติงำน 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง 8,500.00 นำยเชดิศักด์ิ  ไทยกระโทก เกณฑร์ำคำ ร6511/000003 01/11/2565
4 จำ้งเหมำปฏิบัติงำน 7,480.00 7,480.00 เฉพำะเจำะจง 7,480.00 นำงสำวพรชติำ  ประกอบผล เกณฑร์ำคำ ร6511/000004 01/11/2565
5 จำ้งเหมำปฏิบัติงำน 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง 8,500.00 นำงสำวอนันตญำ  ศรวีรศำนต์ เกณฑร์ำคำ ร6511/000005 01/11/2565
6 ซือ้วัตถุดิบประกอบอำหำร 51,160.00 51,160.00 เฉพำะเจำะจง 51,160.00 นำงพุทธมำศ   เพียรผักแว่น เกณฑร์ำคำ ร6511/000156 01/11/2565
7 จำ้งเหมำปฏิบัติงำน 600.00 600.00 เฉพำะเจำะจง 600.00 นำงโอ  ดุมกระโทก เกณฑร์ำคำ ร6511/000198 01/11/2565
8 จำ้งเหมำปฏิบัติงำน 600.00 600.00 เฉพำะเจำะจง 600.00 นำงลี  พือสันเทยีะ เกณฑร์ำคำ ร6511/000199 01/11/2565
9 จำ้งเหมำปฏิบัติงำน 600.00 600.00 เฉพำะเจำะจง 600.00 นำงสำวทองล้วน  หม่ืนสีพรม เกณฑร์ำคำ ร6511/000200 01/11/2565

10 จำ้งเหมำปฏิบัติงำน 600.00 600.00 เฉพำะเจำะจง 600.00 นำงสำวธติิยำ  เกษมศร ี เกณฑร์ำคำ ร6511/000201 01/11/2565
11 จำ้งเหมำปฏิบัติงำน 600.00 600.00 เฉพำะเจำะจง 600.00 นำงมณีรตัน์  จูมเกษ เกณฑร์ำคำ ร6511/000202 01/11/2565
12 จำ้งเหมำปฏิบัติงำน 600.00 600.00 เฉพำะเจำะจง 600.00 นำงสำวสมหวัง  คู่กระโทก เกณฑร์ำคำ ร6511/000203 01/11/2565
13 จำ้งเหมำปฏิบัติงำน 600.00 600.00 เฉพำะเจำะจง 600.00 นำงละมัย คงสืบชำติ เกณฑร์ำคำ ร6511/000204 01/11/2565
14 จำ้งเหมำปฏิบัติงำน 600.00 600.00 เฉพำะเจำะจง 600.00 นำงสำวทพิย์  น้อมกระโทก เกณฑร์ำคำ ร6511/000205 01/11/2565
15 จำ้งเหมำปฏิบัติงำน 600.00 600.00 เฉพำะเจำะจง 600.00 นำงสำวนภำพร   ด่ำนกระโทก เกณฑร์ำคำ ร6511/000206 01/11/2565

16 ซือ้วัสดุกำรแพทย์
4,317.45 4,317.45 เฉพำะเจำะจง 4,317.45

บรษัิท เฮลธแ์คร ์อำร ์อัส จ ำกัด 
แผนก TXQ VIGILENZ

เกณฑร์ำคำ ร6511/000184 02/11/2565

17 ซือ้วัสดุกำรแพทย์
1,583.60 1,583.60 เฉพำะเจำะจง 1,583.60

บรษัิท เฮลธแ์คร ์อำร ์อัส จ ำกัด 
แผนก TXQ VIGILENZ

เกณฑร์ำคำ ร6511/000185 02/11/2565

18 ซือ้วัสดุกำรแพทย์
4,066.00 4,066.00 เฉพำะเจำะจง 4,066.00

บรษัิท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ำกัด (แผนกTerumo)

เกณฑร์ำคำ ร6511/000186 02/11/2565

19 ซือ้วัสดุทนัตกรรม 4,200.00 4,200.00 เฉพำะเจำะจง 4,200.00 บรษัิท นูโวเด้นท ์จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000011 03/11/2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน พฤศจกิำยน2565

โรงพยำบำลหนองบุญมำก

วันที่ 30 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ข้อตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง
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แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน พฤศจกิำยน2565

โรงพยำบำลหนองบุญมำก

วันที่ 30 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2565
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20 ซือ้วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,500.00 1,500.00 เฉพำะเจำะจง 1,500.00 หจก. โครำชคอมพิวเตอร์ เกณฑร์ำคำ ร6511/000012 03/11/2565
21 ซือ้วัสดุวทิยำศำสตร์ 1,625.00 1,625.00 เฉพำะเจำะจง 1,625.00 บรษัิท เฟิรม์เมอร ์จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000013 03/11/2565

22 ซือ้วัสดุวทิยำศำสตร์
400.00 400.00 เฉพำะเจำะจง 400.00

ศูนย์บรกิำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำด
ไทย

เกณฑร์ำคำ ร6511/000014 03/11/2565

23 ซือ้วัสดุวทิยำศำสตร์
1,187.70 1,187.70 เฉพำะเจำะจง 1,187.70

บรษัิท เฮลธแ์คร ์อำร ์อัส จ ำกัด 
แผนก TXQ VIGILENZ

เกณฑร์ำคำ ร6511/000015 03/11/2565

24 ซือ้วัสดุวทิยำศำสตร์
952.30 952.30 เฉพำะเจำะจง 952.30

บรษัิท อุยเฮง อินเตอรเ์นชัน่แนล 
เฮลทแ์คร ์จ ำกัด

เกณฑร์ำคำ ร6511/000016 03/11/2565

25 ซือ้วัสดุส ำนักงำน 1,485.00 1,485.00 เฉพำะเจำะจง 1,485.00 รำ้นเอ็นพีเค กรุป๊ (ประเทศไทย) เกณฑร์ำคำ ร6511/000017 03/11/2565
26 ซือ้วัสดุส ำนักงำน 3,800.00 3,800.00 เฉพำะเจำะจง 3,800.00 รำ้นเอ็นพีเค กรุป๊ (ประเทศไทย) เกณฑร์ำคำ ร6511/000018 03/11/2565
27 ซือ้เวชภัณฑย์ำ 4,400.00 4,400.00 เฉพำะเจำะจง 4,400.00 บรษัิท ยูโทเปี้ ยน จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000019 03/11/2565
28 ซือ้เวชภัณฑย์ำ 2,550.00 2,550.00 เฉพำะเจำะจง 2,550.00 บรษัิท โกรธ๊ ซพัพลำย เมดิคอล จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000020 03/11/2565
29 ซือ้วัสดุวทิยำศำสตร์ 2,430.00 2,430.00 เฉพำะเจำะจง 2,430.00 บรษัิท ไบโอเทคนิคัล จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000021 03/11/2565
30 ซือ้เวชภัณฑย์ำ 3,200.00 3,200.00 เฉพำะเจำะจง 3,200.00 บรษัิท พำตำรแ์ลบ (2517) จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000023 04/11/2565

31 ซือ้เวชภัณฑย์ำ
1,647.81 1,647.81 เฉพำะเจำะจง 1,647.81

บรษัิท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ำกัด(แผนกสหกำรUnitedDrug)

เกณฑร์ำคำ ร6511/000024 04/11/2565

32 ซือ้เวชภัณฑย์ำ
720.00 720.00 เฉพำะเจำะจง 720.00

บรษัิท ดีทแฮล์ม เคลเลอร ์โลจสิติกส์
 จ ำกัด(CARDINAL HEALTH)

เกณฑร์ำคำ ร6511/000025 04/11/2565

33 ซือ้เวชภัณฑย์ำ
1,500.00 1,500.00 เฉพำะเจำะจง 1,500.00

บรษัิท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
แผนก FORTY-TWO SIAM 
MEDICARE

เกณฑร์ำคำ ร6511/000026 04/11/2565

34 ซือ้เวชภัณฑย์ำ 1,900.00 1,900.00 เฉพำะเจำะจง 1,900.00 บรษัิท ยูโทเปี้ ยน จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000027 04/11/2565
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35 ซือ้เวชภัณฑย์ำ 4,800.00 4,800.00 เฉพำะเจำะจง 4,800.00 บรษัิท ชยัศิรเิวชภัณฑ ์จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000028 04/11/2565
36 ซือ้เวชภัณฑย์ำ 3,480.00 3,480.00 เฉพำะเจำะจง 3,480.00 บรษัิท นิวไลฟ ์ฟำรม่์ำ จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000029 04/11/2565
37 ซือ้วัสดุทนัตกรรม 2,400.00 2,400.00 เฉพำะเจำะจง 2,400.00 บรษัิท แอคคอรด์ คอรป์อเรชัน่ จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000030 04/11/2565
38 ซือ้เวชภัณฑย์ำ 770.40 770.40 เฉพำะเจำะจง 770.40 องค์กำรเภสัชกรรม เกณฑร์ำคำ ร6511/000031 04/11/2565

39 ซือ้เวชภัณฑย์ำ
1,540.00 1,540.00 เฉพำะเจำะจง 1,540.00

บรษัิท พี.พี.เอส. ฮอสพิทอล ซพัพลำย
 จ ำกัด

เกณฑร์ำคำ ร6511/000032 04/11/2565

40 ซือ้เวชภัณฑย์ำ
2,360.00 2,360.00 เฉพำะเจำะจง 2,360.00

บรษัิท ดีซเีอช ออรกิำ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด ส ำนักงำนใหญ่

เกณฑร์ำคำ ร6511/000033 04/11/2565

41 ซือ้เวชภัณฑย์ำ
1,500.00 1,500.00 เฉพำะเจำะจง 1,500.00

บรษัิท แอดวำนซ ์ฟำรม์ำซูติคอล 
แมนูเฟคเจอร ิง่ จ ำกัด

เกณฑร์ำคำ ร6511/000034 04/11/2565

42 ซือ้วัสดุทนัตกรรม 2,650.00 2,650.00 เฉพำะเจำะจง 2,650.00 บรษัิท นูโวเด้นท ์จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000035 04/11/2565
43 ซือ้เวชภัณฑย์ำ 3,720.00 3,720.00 เฉพำะเจำะจง 3,720.00 บรษัิท มำซำแลบ จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000036 04/11/2565
44 ซือ้วัสดุกำรแพทย์ 3,800.00 3,800.00 เฉพำะเจำะจง 3,800.00 บรษัิท บอรเ์นียว เมดิคัล จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000037 04/11/2565
45 ซือ้วัสดุกำรแพทย์ 2,700.00 2,700.00 เฉพำะเจำะจง 2,700.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ภิญโญฟำรม์ำซี เกณฑร์ำคำ ร6511/000038 04/11/2565
46 ซือ้วัสดุกำรแพทย์ 2,182.80 2,182.80 เฉพำะเจำะจง 2,182.80 บรษัิท สหแพทย์เภสัช จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000039 04/11/2565
47 ซือ้วัสดุไฟฟ้ำ 3,310.00 3,310.00 เฉพำะเจำะจง 3,310.00 บรษัิท ศิรธินำไลท ์จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000068 04/11/2565
48 จำ้งซอ่มครุภัณฑย์ำนพำหนะ 150.00 150.00 เฉพำะเจำะจง 150.00 รำ้น ธนัญพรกำรยำง เกณฑร์ำคำ ร6511/000114 04/11/2565
49 ซือ้วัสดุก่อสรำ้ง 2,264.12 2,264.12 เฉพำะเจำะจง 2,264.12 บรษัิท บ้ำนใหม่อุดมค้ำไม้ จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000115 04/11/2565

50 ค่ำเชำ่เคร ือ่งถ่ำยเอกสำร
1,500.00 1,500.00 เฉพำะเจำะจง 1,500.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ออฟฟิศ เซน็เตอร ์
กรุป๊

เกณฑร์ำคำ ร6511/000188 04/11/2565

51 ค่ำเชำ่เคร ือ่งถ่ำยเอกสำร
1,500.00 1,500.00 เฉพำะเจำะจง 1,500.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ออฟฟิศ เซน็เตอร ์
กรุป๊

เกณฑร์ำคำ ร6511/000189 04/11/2565
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52 ซือ้วัตถุดิบประกอบอำหำร
1,584.00 1,584.00 เฉพำะเจำะจง 1,584.00

บรษัิท ฟอรแ์คร ์อินโน จ ำกัด 
(ส ำนักงำนใหญ่)

เกณฑร์ำคำ ร6511/000044 07/11/2565

53 ซือ้วัสดุกำรแพทย์ 5,671.00 5,671.00 เฉพำะเจำะจง 5,671.00 บรษัิท เจ เอส วชิัน่ จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000045 07/11/2565

54 จำ้งซอ่มครุภัณฑย์ำนพำหนะ
5,457.00 5,457.00 เฉพำะเจำะจง 5,457.00

บรษัิท แสงอรุณ แม็กซแ์อนด์ไทร ์
จ ำกัด

เกณฑร์ำคำ ร6511/000060 07/11/2565

55 จำ้งซอ่มครุภัณฑส์ ำนักงำน 3,700.00 3,700.00 เฉพำะเจำะจง 3,700.00 นำยวฑิรูย์  นอกกระโทก เกณฑร์ำคำ ร6511/000087 07/11/2565
56 ซือ้วัสดุก่อสรำ้ง 2,290.87 2,290.87 เฉพำะเจำะจง 2,290.87 บรษัิท บ้ำนใหม่อุดมค้ำไม้ จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000116 07/11/2565
57 ซือ้วัสดุก่อสรำ้ง 2,448.16 2,448.16 เฉพำะเจำะจง 2,448.16 บรษัิท บ้ำนใหม่อุดมค้ำไม้ จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000117 07/11/2565
58 ซือ้วัสดุวทิยำศำสตร์ 3,375.00 3,375.00 เฉพำะเจำะจง 3,375.00 บรษัิท ควอลิฟำย เมด โซลูชนัส์ จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000049 08/11/2565
59 ซือ้วัสดุกำรแพทย์ 18,906.90 18,906.90 เฉพำะเจำะจง 18,906.90 บรษัิท บ้ำนใหม่อุดมค้ำไม้ จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000107 08/11/2565

60 ซือ้วัสดุกำรแพทย์
2,850.00 2,850.00 เฉพำะเจำะจง 2,850.00

บรษัิท ซลิลิคฟำรม์ำ จ ำกัด แผนก 
POP Medic&trading

เกณฑร์ำคำ ร6511/000050 09/11/2565

61 ซือ้วัสดุกำรแพทย์ 1,052.88 1,052.88 เฉพำะเจำะจง 1,052.88 บรษัิท เจ เอส วชิัน่ จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000055 09/11/2565
62 ซือ้เวชภัณฑย์ำ 3,611.25 3,611.25 เฉพำะเจำะจง 3,611.25 บรษัิท สยำมฟำรม์ำซูติคอล จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000069 10/11/2565
63 ซือ้เวชภัณฑย์ำ 4,230.00 4,230.00 เฉพำะเจำะจง 4,230.00 บรษัิท ยูโทเปี้ ยน จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000070 10/11/2565

64 ซือ้เวชภัณฑย์ำ
2,800.00 2,800.00 เฉพำะเจำะจง 2,800.00

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

เกณฑร์ำคำ ร6511/000071 10/11/2565

65 ซือ้เวชภัณฑย์ำ 810.00 810.00 เฉพำะเจำะจง 810.00 บรษัิท ท.ี แมน ฟำรม์ำซูติคอล จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000072 10/11/2565
66 ซือ้เวชภัณฑย์ำ 2,500.00 2,500.00 เฉพำะเจำะจง 2,500.00 บรษัิท อินโดไชน่ำ เฮลท ์แคร ์จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000073 10/11/2565
67 ซือ้เวชภัณฑย์ำ 2,920.00 2,920.00 เฉพำะเจำะจง 2,920.00 บรษัิท ท.ี แมน ฟำรม์ำซูติคอล จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000074 10/11/2565
68 ซือ้เวชภัณฑย์ำ 4,250.00 4,250.00 เฉพำะเจำะจง 4,250.00 บรษัิท ยูเมด้ำ จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000075 10/11/2565
69 ซือ้เวชภัณฑย์ำ 4,500.00 4,500.00 เฉพำะเจำะจง 4,500.00 บรษัิท ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1979)  จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000076 10/11/2565
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ข้อตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

70 ซือ้เวชภัณฑย์ำ 2,100.00 2,100.00 เฉพำะเจำะจง 2,100.00 บรษัิท โปลิฟำรม์ จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000077 10/11/2565
71 ซือ้วัสดุก่อสรำ้ง 1,489.44 1,489.44 เฉพำะเจำะจง 1,489.44 บรษัิท บ้ำนใหม่อุดมค้ำไม้ จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000118 10/11/2565
72 ซือ้วัสดุก่อสรำ้ง 3,048.43 3,048.43 เฉพำะเจำะจง 3,048.43 บรษัิท บ้ำนใหม่อุดมค้ำไม้ จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000119 10/11/2565
73 ซือ้วัตถุดิบผลิตยำ 2,750.00 2,750.00 เฉพำะเจำะจง 2,750.00 นำงสมจติร ทำงกระโทก เกณฑร์ำคำ ร6511/000078 11/11/2565
74 ซือ้วัสดุไฟฟ้ำ 1,440.00 1,440.00 เฉพำะเจำะจง 1,440.00 บรษัิท ศิรธินำไลท ์จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000120 11/11/2565
75 ซือ้วัสดุก่อสรำ้ง 353.10 353.10 เฉพำะเจำะจง 353.10 บรษัิท บ้ำนใหม่อุดมค้ำไม้ จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000113 14/11/2565
76 ค่ำเชำ่เคร ือ่งถ่ำยเอกสำร 800.00 800.00 เฉพำะเจำะจง 800.00 บรษัิท รโิก้(ประเทศไทย) จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000121 14/11/2565
77 ค่ำเชำ่เคร ือ่งถ่ำยเอกสำร 878.00 878.00 เฉพำะเจำะจง 878.00 บรษัิท รโิก้(ประเทศไทย) จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000122 14/11/2565
78 ค่ำเชำ่เคร ือ่งปร ิน้เตอร์ 3,556.52 3,556.52 เฉพำะเจำะจง 3,556.52 บรษัิท รโิก้(ประเทศไทย) จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000123 14/11/2565
79 ค่ำเชำ่เคร ือ่งปร ิน้เตอร์ 1,000.00 1,000.00 เฉพำะเจำะจง 1,000.00 บรษัิท รโิก้(ประเทศไทย) จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000124 14/11/2565
80 ค่ำเชำ่เคร ือ่งปร ิน้เตอร์ 4,939.50 4,939.50 เฉพำะเจำะจง 4,939.50 บรษัิท รโิก้(ประเทศไทย) จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000125 14/11/2565

81 ซือ้วัสดุกำรแพทย์
2,514.50 2,514.50 เฉพำะเจำะจง 2,514.50

บรษัิท ซลิลิคฟำรม์ำ จ ำกัด แผนก
MegaLifesciences

เกณฑร์ำคำ ร6511/000102 15/11/2565

83 ซือ้วัตถุดิบประกอบอำหำร 48,030.00 48,030.00 เฉพำะเจำะจง 48,030.00 นำง นภำพร  เรอืงทองหลำง เกณฑร์ำคำ ร6511/000155 16/11/2565

84 ซือ้เวชภัณฑย์ำ
3,050.00 3,050.00 เฉพำะเจำะจง 3,050.00

บรษัิท ซลิลิค ฟำรม์ำ จ ำกัด  แผนก 
GreatEasternDrug

เกณฑร์ำคำ ร6511/000126 18/11/2565

85 ซือ้วัสดุกำรแพทย์
4,000.00 4,000.00 เฉพำะเจำะจง 4,000.00

บรษัิท เอ.เอส.ท ีเมดิคอล ซพัพลำย
(ไทยแลนด์)จ ำกัด

เกณฑร์ำคำ ร6511/000130 18/11/2565

86 ซือ้เวชภัณฑย์ำ
1,765.50 1,765.50 เฉพำะเจำะจง 1,765.50

บรษัิท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ำกัด(แผนกสหกำรUnitedDrug)

เกณฑร์ำคำ ร6511/000131 18/11/2565
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87 ซือ้เวชภัณฑย์ำ
1,797.60 1,797.60 เฉพำะเจำะจง 1,797.60

บรษัิท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
จ ำกัดแผนก UHZ 
ALCON-DEOH&DIAG

เกณฑร์ำคำ ร6511/000132 18/11/2565

88 ซือ้เวชภัณฑย์ำ
4,066.00 4,066.00 เฉพำะเจำะจง 4,066.00

บรษัิท ซลิลิคฟำรม์ำ จ ำกัด แผนก 
Thai Otsuka Pharmaceutical-
BIV

เกณฑร์ำคำ ร6511/000133 18/11/2565

89 ซือ้เวชภัณฑย์ำ
1,914.00 1,914.00 เฉพำะเจำะจง 1,914.00

บรษัิท ซลิลิคฟำรม์ำ จ ำกัด แผนก 
POP Medic&trading

เกณฑร์ำคำ ร6511/000134 18/11/2565

90 ซือ้เวชภัณฑย์ำ 2,880.00 2,880.00 เฉพำะเจำะจง 2,880.00 บรษัิท พรอส ฟำรม์ำ จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000135 22/11/2565
91 ซือ้เวชภัณฑย์ำ 2,750.00 2,750.00 เฉพำะเจำะจง 2,750.00 บรษัิท ธงทองโอสถ จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000136 22/11/2565
92 ซือ้วัสดุทนัตกรรม 1,718.00 1,718.00 เฉพำะเจำะจง 1,718.00 บรษัิท เอส.ดี. ทนัตเวช  (1988) จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000137 22/11/2565
93 ซือ้วัสดุกำรแพทย์ 1,240.00 1,240.00 เฉพำะเจำะจง 1,240.00 บรษัิท พรเีมด ฟำรม์ำ พลัส จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000138 22/11/2565

94 ซือ้วัสดุกำรแพทย์
3,600.00 3,600.00 เฉพำะเจำะจง 3,600.00 บรษัิท เอเซยี เมดิคอล อินดัสตร ี ้จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000139 22/11/2565

95 ซือ้วัสดุกำรแพทย์ 2,800.00 2,800.00 เฉพำะเจำะจง 2,800.00 บรษัิท ควอลิฟำย เมด โซลูชนัส์ จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000140 22/11/2565

96 ซือ้วัสดุกำรแพทย์
1,500.00 1,500.00 เฉพำะเจำะจง 1,500.00

บรษัิท รชิเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุป๊ 
จ ำกัด

เกณฑร์ำคำ ร6511/000141 22/11/2565

97 ซือ้เวชภัณฑย์ำ 4,600.00 4,600.00 เฉพำะเจำะจง 4,600.00 บรษัิท ชยัศิรเิวชภัณฑ ์จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000142 22/11/2565
98 ซือ้เวชภัณฑย์ำ 1,375.00 1,375.00 เฉพำะเจำะจง 1,375.00 บรษัิท ไอแคร ์เมดิคัล จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000143 22/11/2565
99 ซือ้เวชภัณฑย์ำ 2,475.00 2,475.00 เฉพำะเจำะจง 2,475.00 บรษัิท นิวไลฟ ์ฟำรม่์ำ จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000144 22/11/2565

100 ซือ้วัสดุบรรจุยำ 1,750.00 1,750.00 เฉพำะเจำะจง 1,750.00 บรษัิท อัมรนิทร ์มำรเ์ก็ตต้ิง จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000145 22/11/2565
101 ซือ้วัสดุวทิยำศำสตร์ 3,500.00 3,500.00 เฉพำะเจำะจง 3,500.00 หจก. แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร ี่ เกณฑร์ำคำ ร6511/000146 22/11/2565
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102 ซือ้วัสดุกำรแพทย์
1,605.00 1,605.00 เฉพำะเจำะจง 1,605.00

บรษัิท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ำกัด (แผนก3M)

เกณฑร์ำคำ ร6511/000153 24/11/2565

103 ซือ้วัสดุกำรแพทย์
900.00 900.00 เฉพำะเจำะจง 900.00

บรษัิท ดีทแฮล์ม เคลเลอร ์โลจสิติกส์
 จ ำกัด(CARDINAL HEALTH)

เกณฑร์ำคำ ร6511/000154 24/11/2565

104 ซือ้วัสดุทนัตกรรม 1,190.00 1,190.00 เฉพำะเจำะจง 1,190.00 บรษัิท เอส.ดี. ทนัตเวช  (1988) จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000157 28/11/2565

105 ซือ้วัสดุกำรแพทย์
2,800.00 2,800.00 เฉพำะเจำะจง 2,800.00

บรษัิท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
แผนก FORTY-TWO SIAM 
MEDICARE

เกณฑร์ำคำ ร6511/000158 28/11/2565

106 จำ้งเหมำปฏิบัติงำน 11,160.00 11,160.00 เฉพำะเจำะจง 11,160.00 นำยพุด   ดวงกระโทก เกณฑร์ำคำ ร6511/000160 28/11/2565
107 จำ้งเหมำปฏิบัติงำน 11,160.00 11,160.00 เฉพำะเจำะจง 11,160.00 นำยโปย  ค ำกลำง เกณฑร์ำคำ ร6511/000161 28/11/2565
108 จำ้งเหมำปฏิบัติงำน 11,160.00 11,160.00 เฉพำะเจำะจง 11,160.00 นำยส ำรำญ  ตันกระโทก เกณฑร์ำคำ ร6511/000162 28/11/2565
109 จำ้งเหมำปฏิบัติงำน 11,160.00 11,160.00 เฉพำะเจำะจง 11,160.00 นำยอภิสิทธิ ์ ดอกกระโทก เกณฑร์ำคำ ร6511/000163 28/11/2565

110 ซือ้วัสดุกำรแพทย์
2,675.00 2,675.00 เฉพำะเจำะจง 2,675.00

บรษัิท ดีทแฮล์ม เคลเลอร ์โลจสิติกส์
 จ ำกัด (INPAC PHARMA)

เกณฑร์ำคำ ร6511/000167 28/11/2565

111 ซือ้เวชภัณฑย์ำ
2,022.30 2,022.30 เฉพำะเจำะจง 2,022.30

บรษัิท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จ ำกัด แผนก Sanofi

เกณฑร์ำคำ ร6511/000168 28/11/2565

112 ซือ้เวชภัณฑย์ำ 4,360.00 4,360.00 เฉพำะเจำะจง 4,360.00 บรษัิท ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1979)  จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000169 29/11/2565
113 ซือ้เวชภัณฑย์ำ 2,086.50 2,086.50 เฉพำะเจำะจง 2,086.50 บรษัิท สหแพทย์เภสัช จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000170 29/11/2565
114 ซือ้เวชภัณฑย์ำ 4,434.00 4,434.00 เฉพำะเจำะจง 4,434.00 บรษัิท พำตำรแ์ลบ (2517) จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000171 29/11/2565

115 ซือ้วัสดุวทิยำศำสตร์
4,600.00 4,600.00 เฉพำะเจำะจง 4,600.00 บรษัิท แล็บมำสเตอร ์แอ๊ดวำนซ ์จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000172 29/11/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่จดัซือ้จดัจำ้ง
วงเงนิที่จดัซือ้
จดัจำ้ง(บำท)

รำคำกลำง(บำท) วธิซีือ้หรอืจำ้ง รำคำที่เสนอ
ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและที่ตกลงซือ้

หรอืจำ้ง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดือน พฤศจกิำยน2565

โรงพยำบำลหนองบุญมำก

วันที่ 30 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ข้อตกลงในกำรซือ้หรอืจำ้ง

116 ซือ้วัสดุวทิยำศำสตร์
1,380.00 1,380.00 เฉพำะเจำะจง 1,380.00

บรษัิท พี.พี.เอส. ฮอสพิทอล ซพัพลำย
 จ ำกัด

เกณฑร์ำคำ ร6511/000173 29/11/2565

117 ซือ้เวชภัณฑย์ำ 2,140.00 2,140.00 เฉพำะเจำะจง 2,140.00 บรษัิท โอเรก็ซ ์เทรดด้ิง จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000174 29/11/2565
118 ซือ้วัสดุทนัตกรรม 1,500.00 1,500.00 เฉพำะเจำะจง 1,500.00 หจก.เซีย่งไฮ้ทนัตภัณฑ์ เกณฑร์ำคำ ร6511/000175 29/11/2565
119 ซือ้วัสดุทนัตกรรม 1,000.00 1,000.00 เฉพำะเจำะจง 1,000.00 บรษัิท เอส.ดี. ทนัตเวช  (1988) จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000176 29/11/2565

120 ซือ้วัสดุกำรแพทย์
4,700.00 4,700.00 เฉพำะเจำะจง 4,700.00

บรษัิท ท ีเอ็น พี เฮลทแ์คร ์จ ำกัด 
(ส ำนักงำนใหญ่)

เกณฑร์ำคำ ร6511/000178 29/11/2565

121 ซือ้วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,400.00 3,400.00 เฉพำะเจำะจง 3,400.00 หจก. โครำชคอมพิวเตอร์ เกณฑร์ำคำ ร6511/000180 30/11/2565
122 ซือ้วัสดุกำรแพทย์ 4,018.50 4,018.50 เฉพำะเจำะจง 4,018.50 บรษัิท บอรเ์นียว เมดิคัล จ ำกัด เกณฑร์ำคำ ร6511/000181 30/11/2565

123 ซือ้วัสดุกำรแพทย์
4,012.50 4,012.50 เฉพำะเจำะจง 4,012.50

บรษัิท ซลิลิคฟำรม์ำ จ ำกัด แผนก 
POP Medic&trading

เกณฑร์ำคำ ร6511/000182 30/11/2565

124 ซือ้วัสดุกำรแพทย์
2,300.50 2,300.50 เฉพำะเจำะจง 2,300.50

บรษัิท ซลิลิคฟำรม์ำ จ ำกัด แผนก
MegaLifesciences

เกณฑร์ำคำ ร6511/000183 30/11/2565

456,905.43 456,905.43 456,905.43


