
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 พัสดุยา 26,000.00 34,026.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 110

15 ม.ค. 64

2 พัสดุยา 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 110

15 ม.ค. 64

3 พัสดุยา 7,200.00 7,254.60 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 110

15 ม.ค. 64

4 พัสดุยา 3,000.00 4,506.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 110

15 ม.ค. 64

5 พัสดุยา 28,766.40 30,857.60 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 110

15 ม.ค. 64

6 พัสดุยา 2,388.00 2,556.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 99

8 ม.ค. 64

7 พัสดุยา 4,400.00 17,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 122

25 ม.ค. 64

8 พัสดุยา 183,000.00 375,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เมดิคอล จ ากัด บริษัท คอสม่า เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 124

1 ก.พ. 64

9 พัสดุยา 28,500.00 28,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 125

1 ก.พ. 64

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2564

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....1..... เดือน .......มีนำคม..... พ.ศ. 2564



10 พัสดุยา 11,877.00 11,877.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 126

1 ก.พ. 64

11 พัสดุยา 30,800.00 35,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 127

1 ก.พ. 64

12 พัสดุยา 78,550.00 167,510.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 128

1 ก.พ. 64

13 พัสดุยา 96,250.00 167,455.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 129

1 ก.พ. 64

14 พัสดุยา 16,200.00 19,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัดบริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 130

1 ก.พ. 64

15 พัสดุยา 21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เมดิคอล จ ากัด บริษัท คอสม่า เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 133

9 ก.พ. 64

16 พัสดุยา 13,050.00 13,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จ ากัด บริษัท ยูนีซัน จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 134

9 ก.พ. 64

17 พัสดุยา 5,220.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล .บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี บริษัท แอล .บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 135

9 ก.พ. 64

18 พัสดุยา 51,360.00 83,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 136

9 ก.พ. 64

19 พัสดุยา 10,100.00 13,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกดรัก จ ากัด บริษัท บางกอกดรัก จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 137

9 ก.พ. 64

20 พัสดุยา 10,400.00 12,059.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 138

9 ก.พ. 64

21 พัสดุยา 11,442.00 21,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 139

9 ก.พ. 64



22 พัสดุยา 139,100.00 262,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 123

1 ก.พ. 64

23 พัสดุยา 24,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 140

9 ก.พ. 64

24 พัสดุยา 72,000.00 220,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เครส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท เครส ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 141

9 ก.พ. 64

25 พัสดุยา 16,040.00 16,839.66 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จ ากัด บริษัท ยูเมด้า จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 142

9 ก.พ. 64

26 พัสดุยา 32,000.00 39,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย) จ ากัดบริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย) จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 143

9 ก.พ. 64

27 พัสดุยา 27,318.00          97,262.70 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 144

9 ก.พ. 64

28 พัสดุยา 6,500.00 6,525.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัดบริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 145

9 ก.พ. 64

29 พัสดุยา 9,951.00 13,695.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัดบริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 146

10 ก.พ. 64

30 พัสดุยา 41,100.00 41,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 147

10 ก.พ. 64

31 พัสดุยา 29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 131

5 ก.พ. 64

32 พัสดุยา 44,749.80 45,061.60 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 131

5 ก.พ. 64

33 พัสดุยา 2,568.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 131

5 ก.พ. 64



34 พัสดุยา 4,192.40 4,200.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 131

5 ก.พ. 64

35 พัสดุยา 4,000.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที พี ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัดบริษัท ที พี ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 150

17 ก.พ. 64

36 พัสดุยา 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 151

17 ก.พ. 64

37 พัสดุยา 3,991.10 3,991.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินแพคฟาร์มา จ ากัด บริษัท อินแพคฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 152

17 ก.พ. 64

38 พัสดุยา 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย จ ากัดบริษัท เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 153

17 ก.พ. 64

39 พัสดุยา 8,160.00 8,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หมอยาไทย 101 จ ากัด บริษัท หมอยาไทย 101 จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 154

17 ก.พ. 64

40 พัสดุยา 3,776.40 3,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม จ ากัด บริษัท วิทยาศรม จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 155

17 ก.พ. 64

41 พัสดุยา 9,600.00 21,614.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 156

17 ก.พ. 64

42 พัสดุยา 20,750.00 21,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 157

17 ก.พ. 64



57 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

58 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

59 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

60 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

61 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

62 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

63 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

64 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

65 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

66 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

67 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

68 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

69 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

70 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

71 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

72 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

73 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

74 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท)

1 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 28,340.00              28,340.00 เฉพาะเจาะจง

2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,600.00              20,600.00 เฉพาะเจาะจง

3 วัสดุก่อสร้าง 3,706.50               3,706.50 เฉพาะเจาะจง

4 วัสดุก่อสร้าง 26,071.60              26,071.60 เฉพาะเจาะจง

5 วัสดุส านักงาน 69,250.00              69,250.00 เฉพาะเจาะจง

6 ค่าบริการจ้างเหมาขนย้ายขยะติดเช้ือไปเผาท าลาย 12,920.00              12,920.00 เฉพาะเจาะจง

เดือน 1-31 มค. 64

7 วัสดุงานบ้านงานครัว 164,650.00            164,650.00 เฉพาะเจาะจง

8 จ้างบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 6,950.00               6,950.00 เฉพาะเจาะจง

9 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 3,370.50               3,370.50 เฉพาะเจาะจง

10 ข้างติดต้ังชุดม่านปรับแสงห้องผู้อ านวยการ 29,700.00              29,700.00 เฉพาะเจาะจง

12 ข้างติดต้ังชุดม่านปรับแสงห้องประชุมช้ัน 2  และช้ัน 3 55,600.00              55,600.00 เฉพาะเจาะจง

13 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4,742.78               4,742.78 เฉพาะเจาะจง

14 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 30,980.00              30,980.00 เฉพาะเจาะจง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2564

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน 

วันท่ี .....1..... เดือน ........มีนำคม...... พ.ศ. 2564



15 วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,050.00              12,050.00 เฉพาะเจาะจง

12 ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 97,000.00              97,000.00 เฉพาะเจาะจง

13 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,400.00               1,400.00             เฉพาะเจาะจง

14 วัสดุคอมพิวเตอร์ 21,350.00              21,350.00 เฉพาะเจาะจง

15 วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,230.00               5,230.00 เฉพาะเจาะจง



แบบ สขร. 1

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

หจก.ผลสว่างบริการ หจก.ผลสว่างบริการ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 1  กุมภาพันธ์ 2564

บริษัท บีพีศูนย์ล้อยางยนต์ จ ากัด บริษัท บีพีศูนย์ล้อยางยนต์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 184/2564

วันท่ี 1  กุมภาพันธ์ 2564

หจก.ไทยถาวรบึงสามพันก่อสร้าง หจก.ไทยถาวรบึงสามพันก่อสร้าง ใช้เกณฑ์ราคา 104/2564

วันท่ี 2  กุมภาพันธ์ 2564

หจก.ไทยถาวรบึงสามพันก่อสร้าง หจก.ไทยถาวรบึงสามพันก่อสร้าง ใช้เกณฑ์ราคา 185/2564

วันท่ี 2  กุมภาพันธ์ 2564

บริษัทเมดิก้า แพ็คก้ิง จ ากัด บริษัทเมดิก้า แพ็คก้ิง จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 186/2564

วันท่ี 3  กุมภาพันธ์ 2564

บริษัท ไอซี ควอลิต้ี ซิสเท็ม จ ากัด บริษัท ไอซี ควอลิต้ี ซิสเท็ม จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 5  กุมภาพันธ์ 2564

ดี.เอส.แคร์. ดี.เอส.แคร์. ใช้เกณฑ์ราคา 188/2564

วันท่ี 5  กุมภาพันธ์ 2564

เป็นหน่ึงชัยออโต้แอร์ เป็นหน่ึงชัยออโต้แอร์ ใช้เกณฑ์ราคา 187/2564

วันท่ี 5  กุมภาพันธ์ 2564

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 109/2564

วันท่ี 9  กุมภาพันธ์ 2564

8 หล่มสักผ้าหม่าน 8 หล่มสักผ้าหม่าน ใช้เกณฑ์ราคา 192/2564

วันท่ี 10  กุมภาพันธ์ 2564

8 หล่มสักผ้าหม่าน 8 หล่มสักผ้าหม่าน ใช้เกณฑ์ราคา 192/2564

วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2564

บริษัทโตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด บริษัทโตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 106/2564

วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2564

หจก.ผลสว่างบริการ หจก.ผลสว่างบริการ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 16  กุมภาพันธ์ 2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2564

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน 

วันท่ี .....1..... เดือน ........มีนำคม...... พ.ศ. 2564



บีแอนด์บี ตอมฯเซอร์วิส บีแอนด์บี ตอมฯเซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคา 194/2564

วันท่ี 17  กุมภาพันธ์ 2564

ร้านช้างการไฟฟ้า 2 ร้านช้างการไฟฟ้า 2 ใช้เกณฑ์ราคา 196/2564

วันท่ี 18  กุมภาพันธ์ 2564

ร้านช้างการไฟฟ้า 2 ร้านช้างการไฟฟ้า 2 ใช้เกณฑ์ราคา 107/2564

วันท่ี 18  กุมภาพันธ์ 2564

บีแอนด์บี ตอมฯเซอร์วิส บีแอนด์บี ตอมฯเซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคา 195/2564

วันท่ี 19  กุมภาพันธ์ 2564

ร้านยูเน่ียนเอ็กเพรส ร้านยูเน่ียนเอ็กเพรส ใช้เกณฑ์ราคา 198/2564

วันท่ี 23  กุมภาพันธ์ 2564



ล ำดับท่ีงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำงวงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกเลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 วัสดุการแพทย์ 18,000.00   18,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดคัส์ บ.พี.เอ็น.โปรดคัส์ ใช้เกณฑ์ราคา

2 วัสดุการแพทย์ 6,610.00    6,610.00     เฉพาะเจาะจง บ.แอสเซนตเ์มดิคอล บ.แอสเซนตเ์มดิคอล ใช้เกณฑ์ราคา

3 วัสดุการแพทย์ 6,420.00    6,420.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มาจ ากดั บ.ซิลลิคฟาร์มาจ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

4 วัสดุการแพทย์ 45,874.26   45,874.26    เฉพาะเจาะจง บ.แอร์ลิควิดจ ากดั บ.แอร์ลิควิดจ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

5 วัสดุการแพทย์ 20,000.00   20,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.แอดวา้นซ์อินเตอร์แพค็ บ.แอดวา้นซ์อินเตอร์แพค็ ใช้เกณฑ์ราคา

6 วัสดุการแพทย์ 4,900.00    4,900.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอคทีพไลฟ์ บ.เอคทีพไลฟ์ ใช้เกณฑ์ราคา

7 วัสดุการแพทย์ 62,140.00   62,140.00    เฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดคัส์ บ.พี.เอ็น.โปรดคัส์ ใช้เกณฑ์ราคา

8 วัสดุการแพทย์ 52,200.00   52,200.00    เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิงจ ากดั บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิงจ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

9 วัสดุการแพทย์ 7,361.60    7,361.60     เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง ใช้เกณฑ์ราคา

10 วัสดุการแพทย์ 35,500.00   35,500.00    เฉพาะเจาะจง บ.แอดวา้นซ์อินเตอร์แพค็ บ.แอดวา้นซ์อินเตอร์แพค็ ใช้เกณฑ์ราคา

11 วัสดุการแพทย์ 930.90       930.90        เฉพาะเจาะจง หจก.จนัทร์วรากรณ์ หจก.จนัทร์วรากรณ์ ใช้เกณฑ์ราคา

12 วัสดุการแพทย์ 28,800.00   28,800.00    เฉพาะเจาะจงบ.น าวิวัฒน์การช่าง(1992)จ ากัดบ.น าวิวัฒน์การช่าง(1992)จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

13 วัสดุการแพทย์ 2,310.00    2,310.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิงจ ากดั บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิงจ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

14 วัสดุการแพทย์ 9,200.00    9,200.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิงจ ากดั บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิงจ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2564

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....1..... เดือน ........มีนำคม...... พ.ศ. 2564



15 วัสดุการแพทย์ 19,170.48   19,170.48    เฉพาะเจาะจง บ.แอร์ลิควิดจ ากดั บ.แอร์ลิควิดจ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

16 วัสดุการแพทย์ 2,640.00    2,640.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิงจ ากดั บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิงจ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

17 วัสดุการแพทย์ 5,000.00    5,000.00     เฉพาะเจาะจง เค.พี.ซพัพลาย เค.พี.ซพัพลาย ใช้เกณฑ์ราคา

18

19


