
วงเงนิที่จัดซ้ือ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง 
(บาท)

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป เปน็ไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน

1 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์  จ านวน 1 รายการ 2,750.00 2,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ ากดั 2,750.00 บริษทั ท ีเอน็ พ ีเฮลทแ์คร์ จ ากดั เกณฑ์ราคา PH542/2565 01/07/2565 

2 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์  จ านวน 1 รายการ 2,375.40 2,375.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั 2,375.40 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั เกณฑ์ราคา PH543/2565 01/07/2565 

3 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์  จ านวน 1 รายการ 8,506.50 8,506.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 8,506.50 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา PH544/2565 01/07/2565 

4 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์  จ านวน 1 รายการ 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 6,500.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา PH545/2565 01/07/2565 

5 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม  จ านวน 1 รายการ 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พลาสติก สโตร์ จ ากดั 6,500.00 บริษัท พลาสติก สโตร์ จ ากดั เกณฑ์ราคา PH546/2565 01/07/2565 

6 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะหท์างหอ้งปฏบิติัการ  350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ศูนย์แลบธนบรีุ จ ากดั 350.00 บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จ ากดั เกณฑ์ราคา PH547/2565 01/07/2565 

7 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะหท์างหอ้งปฏบิติัการ  53,184.25 53,184.25 เฉพาะเจาะจง บริษทั ศูนย์แลบธนบรีุ จ ากดั 53,184.25 บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จ ากดั เกณฑ์ราคา PH547/2565 01/07/2565 

8 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 5 รายการ 21,190.00 21,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เรียลเมด จ ากัด 21,190.00 บริษัท เรียลเมด จ ากัด เกณฑ์ราคา PN139/2565 01/07/2565 

9 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 28,400.00 28,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอ บอด้ี บาลานซ์ จ ากดั 28,400.00 บริษัท ไอ บอด้ี บาลานซ์ จ ากดั เกณฑ์ราคา PN140/2565 01/07/2565 

10 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากดั 3,500.00 บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากดั เกณฑ์ราคา PN141/2565 01/07/2565 

11 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 1,600.00 บริษัท เอเชยี เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั เกณฑ์ราคา PN142/2565 01/07/2565 

12 ซ้ือวสัดุวสัดุเวชภัณฑ์  จ านวน 1 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 1,500.00 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั เกณฑ์ราคา PH548/2565 04/07/2565 

13 ซ้ือวสัดุวสัดุเวชภัณฑ์  จ านวน 1 รายการ 2,410.00 2,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 2,410.00 บริษทั พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั เกณฑ์ราคา PH549/2565 04/07/2565 

14 ซ้ือวสัดุวสัดุเวชภัณฑ์  จ านวน 1 รายการ 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอส ฟาร์มา จ ากดั 5,700.00 บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั เกณฑ์ราคา PH550/2565 04/07/2565 

15 ซ้ือวสัดุวสัดุเวชภัณฑ์  จ านวน 1 รายการ 18,400.00 18,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ ากดั 18,400.00 บริษทั ท ีเอน็ พ ีเฮลทแ์คร์ จ ากดั เกณฑ์ราคา PH551/2565 04/07/2565 

16 ซ้ือวสัดุวสัดุเวชภัณฑ์  จ านวน 2 รายการ 2,750.00 2,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม  จ ากัด 2,750.00 บริษัท โปลิฟาร์ม  จ ากัด เกณฑ์ราคา PH552/2565 04/07/2565 

17 ซ้ือวสัดุวสัดุเวชภัณฑ์  จ านวน 4 รายการ 96,995.50 96,995.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 96,995.50 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั เกณฑ์ราคา PH553/2565 04/07/2565 

18 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 76,398.00 76,398.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 76,398.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั เกณฑ์ราคา PL554/2565 04/07/2565 

19 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 22,470.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั เกณฑ์ราคา PL555/2565 04/07/2565 

20 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั 10,000.00 บริษทั ไอดีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PL556/2565 04/07/2565 

21 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 15,800.00 15,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อินโนเมด (ประเทศไทย) จ ากัด 15,800.00 บริษทั อนิโนเมด (ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PL557/2565 04/07/2565 

22 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 10,700.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา PN143/2565 04/07/2565 

23 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 26,857.00 26,857.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 26,857.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา PN144/2565 04/07/2565 

24 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3,745.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา PN145/2565 04/07/2565 

หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

รายงานผลการปฏิบัตงิานตามแผนปฏิบัตกิารจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบปะมาณ 2565 รอบเดอืน กรกฎาคม - กันยายน 2565

โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

วันที ่1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2565

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
เลขที่และวนัที่ของสญัญา แผนปฏบิตักิาร



วงเงนิที่จัดซ้ือ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง 
(บาท)

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป เปน็ไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผนหรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

รายงานผลการปฏิบัตงิานตามแผนปฏิบัตกิารจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบปะมาณ 2565 รอบเดอืน กรกฎาคม - กันยายน 2565

โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

วันที ่1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2565

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
เลขที่และวนัที่ของสญัญา แผนปฏบิตักิาร

25 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากดั 3,600.00 บริษัท ไบโอคอททอน จ ากดั เกณฑ์ราคา PN146/2565 04/07/2565 

26 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 83,500.00 83,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมส เมดิ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 83,500.00 บริษัท แมส เมดิ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เกณฑ์ราคา PN147/2565 04/07/2565 

27 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 62,100.00 62,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สแตนดาร์ด เมดิคอล (ประเทศไทย) จ ากดั 62,100.00 บริษัท สแตนดาร์ด เมดิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา PN149/2565 04/07/2565 

28 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 15,050.00 15,050.00 เฉพาะเจาะจง เมดิ ก๊อต โดย นายศิรสิทธิ่ เจนใจ 15,050.00 เมดิ ก๊อต โดย นายศิรสิทธิ่ เจนใจ เกณฑ์ราคา PN150/2565 04/07/2565 

29 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 9,362.50 9,362.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 9,362.50 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา PL558/2565 05/07/2565 

30 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 14 รายการ 36,941.48 36,941.48 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทศัพร เมดิคอล จ ากัด 36,941.48 บริษัท ทัศพร เมดิคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา PL559/2565 05/07/2565 

31 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บลูสกาย ไบโอเทค จ ากัด 75,000.00 บริษัท บลูสกาย ไบโอเทค จ ากัด เกณฑ์ราคา PL560/2565 05/07/2565 

32 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 18,350.00 18,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บลูสกาย ไบโอเทค จ ากัด 18,350.00 บริษัท บลูสกาย ไบโอเทค จ ากัด เกณฑ์ราคา PL561/2565 05/07/2565 

33 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 8,960.00 8,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บลูสกาย ไบโอเทค จ ากัด 8,960.00 บริษัท บลูสกาย ไบโอเทค จ ากัด เกณฑ์ราคา PL561/2565 05/07/2565 

34 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 11,310.00 11,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บลูสกาย ไบโอเทค จ ากัด 11,310.00 บริษัท บลูสกาย ไบโอเทค จ ากัด เกณฑ์ราคา PL561/2565 05/07/2565 

35 ซ้ือวสัดุวสัดุเวชภัณฑ์  จ านวน 2 รายการ 910.00 910.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 910.00 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เกณฑ์ราคา PH562/2565 05/07/2565 

36 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง กฤชพาณิชย์ 10,000.00 กฤชพาณิชย์ เกณฑ์ราคา PT057/2565 06/07/2565 

37 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 6,350.00 6,350.00 เฉพาะเจาะจง กฤชพาณิชย์ 6,350.00 กฤชพาณิชย์ เกณฑ์ราคา PT058/2565 06/07/2565 

38 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมส เทรดด้ิง จ ากดั 12,000.00 บริษัท เมส เทรดด้ิง จ ากดั เกณฑ์ราคา PT059/2565 12/07/2565 

39 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง กฤชพาณิชย์ 8,000.00 กฤชพาณิชย์ เกณฑ์ราคา PT060/2565 12/07/2565 

40 ซ้ือวสัดุทันตกรรม จ านวน 2 รายการ 2,440.00 2,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว์ เด็นทั่ล อนิคอร์ปอเรชั่น จ ากดั 2,440.00 บริษัท ไดรว ์เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชั่น จ ากดั เกณฑ์ราคา PD061/2565 12/07/2565 

41 ซ้ือวสัดุทันตกรรม จ านวน 9 รายการ 10,775.00 10,775.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด 10,775.00 บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช (1988) จ ากดั เกณฑ์ราคา PD062/2565 12/07/2565 

42 ซ้ือวสัดุทันตกรรม จ านวน 4 รายการ 5,280.00 5,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เรียลเมด จ ากัด 5,280.00 บริษัท เรียลเมด จ ากัด เกณฑ์ราคา PD063/2565 12/07/2565 

43 ซ้ือวสัดุทันตกรรม จ านวน 4 รายการ 11,632.00 11,632.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาร์ฟี ่(ประเทศไทย) จ ากัด 11,632.00 บริษัท ดาร์ฟี่ (ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา PD064/2565 12/07/2565 

44 ซ้ือวสัดุทันตกรรม จ านวน 2 รายการ 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 2,568.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา PD065/2565 12/07/2565 

45 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 22,530.00 22,530.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 22,530.00 หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต เกณฑ์ราคา PT066/2565 15/07/2565 

46 ซ้ือวสัดุวสัดุเวชภัณฑ์  จ านวน 1 รายการ 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปีย้น จ ากัด 4,200.00 บริษัท ยูโทเปีย้น จ ากัด เกณฑ์ราคา PH564/2565 18/07/2565 

47 ซ้ือวสัดุวสัดุเวชภัณฑ์  จ านวน 1 รายการ 66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบร์ลินฟาร์มาซูติคอลินดัสตร้ี จ ากดั 66,000.00 บริษัท เบร์ลินฟาร์มาซูติคอลินดัสตร้ี จ ากัด เกณฑ์ราคา PH565/2565 18/07/2565 

48 ซ้ือวสัดุวสัดุเวชภัณฑ์  จ านวน 1 รายการ 4,050.00 4,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั นวิไลฟ ์ฟาร์มา่ จ ากดั 4,050.00 บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากดั เกณฑ์ราคา PH566/2565 18/07/2565 



วงเงนิที่จัดซ้ือ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง 
(บาท)

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป เปน็ไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผนหรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

รายงานผลการปฏิบัตงิานตามแผนปฏิบัตกิารจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบปะมาณ 2565 รอบเดอืน กรกฎาคม - กันยายน 2565

โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

วันที ่1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2565

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
เลขที่และวนัที่ของสญัญา แผนปฏบิตักิาร

49 ซ้ือวสัดุวสัดุเวชภัณฑ์  จ านวน 1 รายการ 69,000.00 69,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เกร๊ทมายบาซิน จ ากัด 69,000.00 บริษัท เกร๊ทมายบาซิน จ ากัด เกณฑ์ราคา PH567/2565 18/07/2565 

50 ซ้ือวสัดุวสัดุเวชภัณฑ์  จ านวน 1 รายการ 3,375.00 3,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 3,375.00 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา PH568/2565 18/07/2565 

51 ซ้ือวสัดุวสัดุเวชภัณฑ์  จ านวน 1 รายการ 2,360.00 2,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โพส เฮลท ์แคร์ จ ากัด 2,360.00 บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PH569/2565 18/07/2565 

52 ซ้ือวสัดุวสัดุเวชภัณฑ์  จ านวน 1 รายการ 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปี้ยน  จ ากัด 2,700.00 บริษัท ยูโทเปีย้น  จ ากัด เกณฑ์ราคา PH570/2565 18/07/2565 

53 ซ้ือวสัดุวสัดุเวชภัณฑ์  จ านวน 1 รายการ 2,720.00 2,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์ แคร์  จ ากดั 2,720.00 บริษทั โพส เฮลท์ แคร์  จ ากดั เกณฑ์ราคา PH571/2565 18/07/2565 

54 ซ้ือวสัดุวสัดุเวชภัณฑ์  จ านวน 1 รายการ 26,800.00 26,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากดั 26,800.00 บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด เกณฑ์ราคา PH572/2565 18/07/2565 

55 ซ้ือวสัดุวสัดุเวชภัณฑ์  จ านวน 1 รายการ 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี 5,400.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี เกณฑ์ราคา PH573/2565 18/07/2565 

56 ซ้ือวสัดุวสัดุเวชภัณฑ์  จ านวน 2 รายการ 5,300.00 5,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชี่ยน ยเูนี่ยน แล็บบอราเตอร่ี จ ากดั 5,300.00 บริษัท เอเชีย่น ยูเนีย่น แล็บบอราเตอร่ี จ ากัด เกณฑ์ราคา PH575/2565 18/07/2565 

57 ซ้ือวสัดุวสัดุเวชภัณฑ์  จ านวน 1 รายการ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 2,500.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา PH576/2565 19/07/2565 

58 ซ้ือวสัดุวสัดุเวชภัณฑ์  จ านวน 1 รายการ 21,614.00 21,614.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั 21,614.00 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั เกณฑ์ราคา PH577/2565 19/07/2565 

59 ซ้ือวสัดุวสัดุเวชภัณฑ์  จ านวน 1 รายการ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บางกอก ดรัก จ ากดั 3,200.00 บริษัท บางกอก ดรัก จ ากดั เกณฑ์ราคา PH578/2565 19/07/2565 

60 ซ้ือวัสดุวัสดุเภสัชกรรม  จ านวน 3 รายการ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พลาสติก สโตร์ จ ากดั 15,000.00 บริษัท พลาสติก สโตร์ จ ากดั เกณฑ์ราคา PH579/2565 19/07/2565 

61 ซ้ือวสัดุวสัดุเวชภัณฑ์  จ านวน 1 รายการ 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี 5,600.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี เกณฑ์ราคา PH580/2565 19/07/2565 

62 ซ้ือวสัดุวสัดุเวชภัณฑ์  จ านวน 1 รายการ 15,570.00 15,570.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี 15,570.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี เกณฑ์ราคา PH581/2565 19/07/2565 

63 ซ้ือวสัดุวสัดุเวชภัณฑ์  จ านวน 2 รายการ 2,925.38 2,925.38 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 2,925.38 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา PH582/2565 19/07/2565 

64 ซ้ือวสัดุวสัดุเวชภัณฑ์  จ านวน 2 รายการ 24,350.00 24,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากัด 24,350.00 บริษัท วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากัด เกณฑ์ราคา PH583/2565 19/07/2565 

65 ซ้ือวสัดุวสัดุเวชภัณฑ์  จ านวน 2 รายการ 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 4,200.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา PH584/2565 19/07/2565 

66 ซ้ือวสัดุวสัดุเวชภัณฑ์  จ านวน 2 รายการ 11,816.00 11,816.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 11,816.00 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั เกณฑ์ราคา PH585/2565 19/07/2565 

67 ซ้ือวสัดุวสัดุเวชภัณฑ์  จ านวน 1 รายการ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จ ากัด 3,000.00 บริษัท ยูเมด้า จ ากัด เกณฑ์ราคา PH586/2565 19/07/2565 

68 ซ้ือวสัดุวสัดุเวชภัณฑ์  จ านวน 1 รายการ 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิด้า ฟาร์มา อนิคอร์ปอเรชั่น  จ ากดั 2,700.00 บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น  จ ากดั เกณฑ์ราคา PH587/2565 19/07/2565 

69 ซ้ือวสัดุวสัดุเวชภัณฑ์  จ านวน 1 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 1,500.00 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั เกณฑ์ราคา PH588/2565 19/07/2565 

70 ซ้ือวสัดุวสัดุเวชภัณฑ์  จ านวน 4 รายการ 5,884.50 5,884.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด 5,884.50 บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด เกณฑ์ราคา PH589/2565 19/07/2565 

71 ซ้ือวสัดุวสัดุเวชภัณฑ์  จ านวน 4 รายการ 6,960.00 6,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด 6,960.00 บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด เกณฑ์ราคา PH590/2565 19/07/2565 

72 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์  จ านวน 1 รายการ 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่า อนิโนวา จ ากดั 1,600.00 บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากดั เกณฑ์ราคา PH592/2565 01/08/2565 



วงเงนิที่จัดซ้ือ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง 
(บาท)

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป เปน็ไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผนหรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

รายงานผลการปฏิบัตงิานตามแผนปฏิบัตกิารจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบปะมาณ 2565 รอบเดอืน กรกฎาคม - กันยายน 2565

โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

วันที ่1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2565

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
เลขที่และวนัที่ของสญัญา แผนปฏบิตักิาร

73 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์  จ านวน 2 รายการ 4,650.00 4,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จ ากดั 4,650.00 บริษทั ธงทองโอสถ จ ากัด เกณฑ์ราคา PH593/2565 01/08/2565 

74 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์  จ านวน 2 รายการ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอส ฟาร์มา จ ากดั 9,500.00 บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั เกณฑ์ราคา PH594/2565 01/08/2565 

75 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์  จ านวน 2 รายการ 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีฟาม จ ากัด 6,420.00 บริษัท ซีฟาม จ ากัด เกณฑ์ราคา PH595/2565 01/08/2565 

76 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์  จ านวน 2 รายการ 6,173.90 6,173.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 6,173.90 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา PH596/2565 01/08/2565 

77 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์  จ านวน 2 รายการ 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน  จ ากัด 2,140.00 บริษัท ยูนีซัน  จ ากัด เกณฑ์ราคา PH597/2565 01/08/2565 

78 ซ้ือวัสดุเวชภณัฑ์  จ านวน 1 รายการ 44,137.50 44,137.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล  จ ากดั 44,137.50 บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด เกณฑ์ราคา PH598/2565 01/08/2565 

79 ซ้ือวสัดุวสัดุเวชภัณฑ์  จ านวน 1 รายการ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคโครฟาร์แลบ  จ ากดั 25,000.00 บริษทั แมคโครฟาร์แลบ  จ ากดั เกณฑ์ราคา PH599/2565 01/08/2565 

80 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 19,800.00 19,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั คิว.เอส. อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 19,800.00 บริษัท คิว.เอส. อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั เกณฑ์ราคา PL600/2565 01/08/2565 

81 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 20,125.00 20,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด 20,125.00 บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PL601/2565 01/08/2565 

82 ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ านวน 11 รายการ 5,788.70 5,788.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 5,788.70 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา PD067/2565 01/08/2565 

83 ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ านวน 11 รายการ 18,200.00 18,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 18,200.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา PD067/2565 01/08/2565 

84 ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ านวน 11 รายการ 3,370.50 3,370.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3,370.50 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา PD067/2565 01/08/2565 

85 ซ้ือวสัดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ 25,840.48 25,840.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาร์ฟี ่(ประเทศไทย) จ ากัด 25,840.48 บริษัท ดาร์ฟี่ (ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา PD068/2565 01/08/2565 

86 ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ านวน 19 รายการ 9,340.00 9,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด 9,340.00 บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช (1988) จ ากดั เกณฑ์ราคา PD069/2565 01/08/2565 

87 ซ้ือวสัดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเอส ออลล์ จ ากดั 4,800.00 บริษทั ดีเอส ออลล์ จ ากัด เกณฑ์ราคา PD070/2565 01/08/2565 

88 ซ้ือวสัดุทันตกรรม จ านวน 2 รายการ 3,130.00 3,130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 3,130.00 บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เกณฑ์ราคา PD071/2565 01/08/2565 

89 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง กฤชพาณิชย์ 6,000.00 กฤชพาณิชย์ เกณฑ์ราคา PT072/2565 01/08/2565 

90 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 3,950.00 3,950.00 เฉพาะเจาะจง กฤชพาณิชย์ 3,950.00 กฤชพาณิชย์ เกณฑ์ราคา PT073/2565 01/08/2565 

91 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 6,420.00 บริษัท ดีเคเสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PN152/2565 1/08/2565 

92 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุ๊ป จ ากัด 49,000.00 บริษัท เอม็ เอส จ ีเทคเมด กรุ๊ป จ ากดั เกณฑ์ราคา PN153/2565 1/08/2565 

93 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุ๊ป จ ากัด 9,900.00 บริษัท เอม็ เอส จ ีเทคเมด กรุ๊ป จ ากดั เกณฑ์ราคา PN154/2565 1/08/2565 

94 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 3,803.85 3,803.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 3,803.85 บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั เกณฑ์ราคา PN155/2565 1/08/2565 
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95 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากดั 4,300.00 บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากดั เกณฑ์ราคา PN156/2565 1/08/2565 

96 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด 18,000.00 บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด เกณฑ์ราคา PN157/2565 1/08/2565 

97 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 18,600.00 18,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากดั 18,600.00 บริษัท ไบโอคอททอน จ ากดั เกณฑ์ราคา PN158/2565 1/08/2565 

98 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 13,600.00 13,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากดั 13,600.00 บริษัท ไบโอคอททอน จ ากดั เกณฑ์ราคา PN159/2565 1/08/2565 

99 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 5,450.00 5,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 5,450.00 บริษัท เอเชยี เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั เกณฑ์ราคา PN160/2565 1/08/2565 

100 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 7 รายการ 11,730.00 11,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 11,730.00 บริษัท เอเชยี เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั เกณฑ์ราคา PN161/2565 1/08/2565 

101 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 5 รายการ 3,450.00 3,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 3,450.00 บริษัท เอเชยี เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั เกณฑ์ราคา PN162/2565 1/08/2565 

102 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 29,532.00 29,532.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 29,532.00 บริษัท ดีเคเสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PN163/2565 1/08/2565 

103 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 11,100.00 11,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพยีวดกไีวซ์ จ ากดั 11,100.00 บริษทั ไทยเพียวดกไีวซ์ จ ากดั เกณฑ์ราคา PN164/2565 2/08/2565 

104 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 8 รายการ 34,716.80 34,716.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอม็ ซี เอส  จ ากดั 34,716.80 บริษทั เอส เอม็ ซี เอส  จ ากดั เกณฑ์ราคา PN165/2565 2/08/2565 

105 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 5 รายการ 4,310.00 4,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอม็ ซี เอส  จ ากดั 4,310.00 บริษทั เอส เอม็ ซี เอส  จ ากดั เกณฑ์ราคา PN165/2565 2/08/2565 

106 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 1,654.50 1,654.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟอร์จูน เมดิคัล ซัพพลาย  จ ากดั 1,654.50 บริษทั ฟอร์จูน เมดิคัล ซัพพลาย  จ ากัด เกณฑ์ราคา PN166/2565 2/08/2565 

107 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากัด 1,700.00 บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล จ ากดั เกณฑ์ราคา PN167/2565 2/08/2565 

108 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากัด 2,000.00 บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล จ ากดั เกณฑ์ราคา PN168/2565 2/08/2565 

109 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 5,310.00 5,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บาลานซ์ เมดิคอล59 จ ากดั 5,310.00 บริษัท บาลานซ์ เมดิคอล59 จ ากัด เกณฑ์ราคา PN169/2565 2/08/2565 

110 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 6,741.00 6,741.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 6,741.00 บริษัท ดีเคเสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PN170/2565 2/08/2565 

111 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 7,704.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 7,704.00 บริษัท ดีเคเสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PN171/2565 2/08/2565 

112 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 3,750.00 บริษัท ดีเคเสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PN172/2565 2/08/2565 

113 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 5,350.00 บริษัท ดีเคเสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PN173/2565 2/08/2565 

114 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 9,416.00 9,416.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 9,416.00 บริษัท ดีเคเสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PN174/2565 2/08/2565 

115 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 7 รายการ 35,186.95 35,186.95 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 35,186.95 บริษัท ดีเคเสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PN176/2565 2/08/2565 
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116 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 7 รายการ 3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 3,852.00 บริษัท ดีเคเสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PN177/2565 2/08/2565 

117 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 21,400.00 บริษัท ดีเคเสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PN178/2565 2/08/2565 

118 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 21,400.00 บริษัท ดีเคเสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เกณฑ์ราคา PN178/2565 2/08/2565 

119 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 1,616.00 1,616.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี  จ ากดั 1,616.00 บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี  จ ากัด เกณฑ์ราคา PN179/2565 2/08/2565 

120 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 5 รายการ 7,430.00 7,430.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอม็ ซี เอส  จ ากดั 7,430.00 บริษทั เอส เอม็ ซี เอส  จ ากดั เกณฑ์ราคา PN180/2565 2/08/2565 

121 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 5 รายการ 31,616.50 31,616.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอม็ ซี เอส  จ ากดั 31,616.50 บริษทั เอส เอม็ ซี เอส  จ ากดั เกณฑ์ราคา PN181/2565 2/08/2565 

122 ซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 4 รายการ 17,150.00 17,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุ๊ป  จ ากดั 17,150.00 บริษัท เอ็ม เอส จ ีเทคเมด กรุ๊ป  จ ากัด เกณฑ์ราคา PN182/2565 2/08/2565 

123 ซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 4 รายการ 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุ๊ป  จ ากดั 22,000.00 บริษัท เอ็ม เอส จ ีเทคเมด กรุ๊ป  จ ากัด เกณฑ์ราคา PN183/2565 2/08/2565 

124 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 12,900.00 12,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน 12,900.00 หจก.ภาสิน เกณฑ์ราคา PN184/2565 2/08/2565 

125 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 4 รายการ 33,750.00 33,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรอสเปอร์ เมดิคัล 33,750.00 ร้านพรอสเปอร์ เมดิคัล เกณฑ์ราคา PN185/2565 2/08/2565 

126 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 3,960.00 3,960.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวคูีณ ชุมพรค้าส่ง 3,960.00 หจก.ทวีคูณ ชุมพรค้าส่ง เกณฑ์ราคา PN186/2565 2/08/2565 

127 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค แอนด์ เอ เมดดิคอล จ ากดั 1,200.00 บริษัท เค แอนด์ เอ เมดดิคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา PN187/2565 2/08/2565 

128 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด 21,600.00 บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด เกณฑ์ราคา PN188/2565 2/08/2565 

129 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3,750.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา PN189/2565 2/08/2565 

130 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส เอ็ม ซี เอส จ ากัด 10,200.00 บริษัท เอส เอ็ม ซี เอส จ ากัด เกณฑ์ราคา PN190/2565 3/08/2565 

131 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 8,930.00 8,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากดั 8,930.00 บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากดั เกณฑ์ราคา PN191/2565 3/08/2565 

132 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 1,605.00 บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั เกณฑ์ราคา PN192/2565 3/08/2565 

133 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากดั 3,500.00 บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากดั เกณฑ์ราคา PN193/2565 3/08/2565 

134 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 5 รายการ 18,500.00 18,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากัด 18,500.00 บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล จ ากดั เกณฑ์ราคา PN194/2565 3/08/2565 

135 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 5 รายการ 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง กฤชพาณิชย์ 8,500.00 กฤชพาณิชย์ เกณฑ์ราคา PN195/2565 3/08/2565 


