
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

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

1 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 44,470.00                   44,470.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างบริการ หจก.ผลสว่างบริการ ใช้เกณฑ์ราคา

2 ค่าบริการจ้างเหมาขนย้ายขยะติดเช้ือไปเผาท าลาย 6,307.00                     6,307.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอซี ควอลิต้ี ซิสเท็ม จ ากัด บริษัท ไอซี ควอลิต้ี ซิสเท็ม จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

เดือน 1-14 ธค. 63

3 ค่าบริการจ้างเหมาขนย้ายขยะติดเช้ือไปเผาท าลาย 8,568.00                     8,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอซี ควอลิต้ี ซิสเท็ม จ ากัด บริษัท ไอซี ควอลิต้ี ซิสเท็ม จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

เดือน 17-30 ธค. 63

4 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าเดือน ธค. 63 2,500.00                     2,500.00 เฉพาะเจาะจง เจษฏาก็อปป้ี เจษฏาก็อปป้ี ใช้เกณฑ์ราคา

5 วัสดุบริโภค 6,986.00                     6,986.00 เฉพาะเจาะจง ทีไบร์ทกรุ๊ป ทีไบร์ทกรุ๊ป ใช้เกณฑ์ราคา

6 โครงการก่อสร้างทางเดินระหว่างอาคาร รพ.บึงสามพัน 325,500                      325,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. กิติคุณ คอนสตรัคช่ัน หจก. กิติคุณ คอนสตรัคช่ัน ใช้เกณฑ์ราคา

7 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 11,114.63                   11,114.63 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเพชรบูรณ์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเพชรบูรณ์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

8 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 580.00                        580.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช้างการไฟฟ้า 2 ร้านช้างการไฟฟ้า 2 ใช้เกณฑ์ราคา

9 จ้างท าตรายาง 2,080.00                     2,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอ๋อเดีย ร้านอ๋อเดีย ใช้เกณฑ์ราคา

10 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 3,370.50                     3,370.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2564

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....1..... เดือน ........กุมภำพันธ์...... พ.ศ. 2564



11 วัสดุบริโภค (เคร่ืองขวด) 22,705.00                   22,705.00 เฉพาะเจาะจง นันทวันซัพพลาย นันทวันซัพพลาย ใช้เกณฑ์ราคา

12 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 280 280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช้างการไฟฟ้า 2 ร้านช้างการไฟฟ้า 2 ใช้เกณฑ์ราคา

13 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4,167.65                     4,167.65 เฉพาะเจาะจง บริษัทสันติอีซูซุเพชรบูรณ์ จ ากัด บริษัทสันติอีซูซุเพชรบูรณ์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

14 จ้างเหมาติดต้ังกล่องทีวีดิจิดอล 65,847.80                   65,874.80 เฉพาะเจาะจง บ.ไฮ โซลูช่ัน เทเลวิช่ัน เน๊ตเวิร์ค จ ากัด บ.ไฮ โซลูช่ัน เทเลวิช่ัน เน๊ตเวิร์ค จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

15 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,145.00                   10,145.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา

16 จ้างเหมาเปล่ียนกระจกประตูห้องซักฟอก 900.00                        900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสามารถอลูมิเนียม ร้านสามารถอลูมิเนียม ใช้เกณฑ์ราคา

17 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,600.00                     5,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา

18 ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 2,100.00                     2,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา

19 วัสดุส านักงาน 27,769.00                   27,769.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างพานิช หจก.ผลสว่างพานิช ใช้เกณฑ์ราคา

20 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 625.95                        625.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด บริษัท ทีโอที จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

21 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 2,664.30                     2,664.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด บริษัท ทีโอที จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

22 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 22,880.00                   22,880.00                  เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างบริการ หจก.ผลสว่างบริการ ใช้เกณฑ์ราคา

23 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1,745.17                     1,745.17 เฉพาะเจาะจง บริษัทสันติอีซูซุเพชรบูรณ์ จ ากัด บริษัทสันติอีซูซุเพชรบูรณ์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา



24 ครุภัณฑ์ส านักงาน 95,000.00                   95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

25 วัสดุส านักงาน 19,175.00                   19,175.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเน่ียนเอ็กเพรส ร้านยูเน่ียนเอ็กเพรส ใช้เกณฑ์ราคา

26 วัสดุบริโภค 10,650.00                   10,650.00 เฉพาะเจาะจง ดี.เอส.แคร์. ดี.เอส.แคร์. ใช้เกณฑ์ราคา

27 ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ส านักงาน 6,100.00                     6,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างพานิช หจก.ผลสว่างพานิช ใช้เกณฑ์ราคา

28 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,900.00                     3,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบัญชาการช่าง ร้านบัญชาการช่าง ใช้เกณฑ์ราคา

30 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,910.00                     1,910.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา

31 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,300.00                     3,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา

32 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 4,590.00                     4,590.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช้างการไฟฟ้า 2 ร้านช้างการไฟฟ้า 2 ใช้เกณฑ์ราคา

33 วัสดุงานบ้านงานครัว 80,720.00                   80,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีบีเจริญรุ่งเรืองเทรดด้ิง บริษัท พีบีเจริญรุ่งเรืองเทรดด้ิง ใช้เกณฑ์ราคา

34 วัสดุก่อสร้าง 13,969.92                   13,969.92 เฉพาะเจาะจง หจก.สถาพรหนองไผ่ค้าไม้ หจก.สถาพรหนองไผ่ค้าไม้ ใช้เกณฑ์ราคา

35 จ้างท าตรายาง 3,080.00                     3,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเน่ียนเอ็กเพรส ร้านยูเน่ียนเอ็กเพรส ใช้เกณฑ์ราคา

36 ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ส านักงาน 14,250.00                   14,250.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา

37 วัสดุบริโภค 6,367.00                     6,367.00 เฉพาะเจาะจง ทีไบร์ทกรุ๊ป ทีไบร์ทกรุ๊ป ใช้เกณฑ์ราคา



ล ำดับท่ีงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำงวงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกเลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2564

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....1..... เดือน ........กุมภำพันธ์...... พ.ศ. 2564



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

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



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 พัสดุยา 9,523.00                9,523.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 25

4 พ.ย. 63

2 พัสดุยา 2,880.00 2,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 85

25 ธ.ค. 63

3 พัสดุยา 1,015.00 1,015.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 86

25 ธ.ค. 63

4 พัสดุยา 4,600.00 6,920.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 87

25 ธ.ค. 63

5 พัสดุยา 16,000.00 28,076.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 88

25 ธ.ค. 63

6 พัสดุยา 95,000.00 193,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 89

25 ธ.ค. 63

7 พัสดุยา 46,000.00 66,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 91

5 ม.ค. 64

8 พัสดุยา 21,186.00 25,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดด้ิง จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 92

5 ม.ค. 64

9 พัสดุยา 95,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 93

5 ม.ค. 64

10 พัสดุยา 10,500.00 14,712.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 94

5 ม.ค. 64

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2564

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....1..... เดือน .......กุมภำพันธ์...... พ.ศ. 2564



11 พัสดุยา 16,680.00 23,472.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี หจก.ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 95

5 ม.ค. 64

12 พัสดุยา 4,750.00 5,201.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 96

5 ม.ค. 64

13 พัสดุยา 23,200.00 23,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 97

5 ม.ค. 64

14 พัสดุยา 9,450.00 9,469.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัดบริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 98

5 ม.ค. 64

15 พัสดุยา 115,560.00 270,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 90

5 ม.ค. 64

16 พัสดุยา 7,628.00 8,346.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 99

8 ม.ค. 64

17 พัสดุยา 1,000.00 1,052.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 99

8 ม.ค. 64

18 พัสดุยา 1,480.00 1,480.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 99

8 ม.ค. 64

19 พัสดุยา 20,437.00               140,700.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 100

12 ม.ค. 64

20 พัสดุยา 4,012.50                4,012.50 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 100

12 ม.ค. 64

21 พัสดุยา 48,968.00 57,964.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 100

12 ม.ค. 64

22 พัสดุยา 20,485.60 27,555.60 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 100

12 ม.ค. 64



23 พัสดุยา 4,068.00 4,068.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 100

12 ม.ค. 64

24 พัสดุยา 3,049.50 3,049.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 101

13 ม.ค. 64

25 พัสดุยา 1,391.00 4,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินแพคฟาร์มา จ ากัด บริษัท อินแพคฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 102

13 ม.ค. 64

26 พัสดุยา 12,000.00 14,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 103

13 ม.ค. 64

27 พัสดุยา 61,000.00 76,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 104

13 ม.ค. 64

28 พัสดุยา 61,525.00 94,695.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อโรแคร์ จ ากัด บริษัท อโรแคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 105

13 ม.ค. 64

29 พัสดุยา 6,200.00                6,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอ็น บี ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัดบริษัท เอ เอ็น บี ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 106

13 ม.ค. 64

30 พัสดุยา 184,896.00             187,036.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 107

13 ม.ค. 64

31 พัสดุยา 5,800.00                5,908.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัดบริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 108

13 ม.ค. 64

32 พัสดุยา 9,253.36                9,253.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัดบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 109

15 ม.ค. 64

33 พัสดุยา 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 111

21 ม.ค. 64

34 พัสดุยา 2,247.00 2,247.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จ ากัด บริษัท ยูนีซัน จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 112

21 ม.ค. 64

35 พัสดุยา 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง หสน.โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทยหสน.โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทยมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 113



21 ม.ค. 64

36 พัสดุยา 1,800.00 1,808.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัดบริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 114

21 ม.ค. 64

37 พัสดุยา 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัดบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 115

21 ม.ค. 64

38 พัสดุยา 13,000.00 14,522.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 116

21 ม.ค. 64

39 พัสดุยา 6,840.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 117

21 ม.ค. 64

40 พัสดุยา 31,400.00 40,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 118

21 ม.ค. 64

41 พัสดุยา 17,200.00 19,749.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 119

21 ม.ค. 64

42 พัสดุยา 26,250.00 51,101.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 120

21 ม.ค. 64

43 พัสดุยา 86,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 121

21 ม.ค. 64



32 พัสดุยา

33 พัสดุยา

34 พัสดุยา

35 พัสดุยา

36 พัสดุยา

37 พัสดุยา

38 พัสดุยา

39 พัสดุยา



40 พัสดุยา

41 พัสดุยา

42 พัสดุยา

43 พัสดุยา

44 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

45 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

46 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

47 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

48 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

49 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

50 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

51 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

52 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

53 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

54 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

55 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

56 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

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

75 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ



จ ำนวน รำคำกลำง รวมรำคำ

-             

-             

-             

-             



-             

รวมท้ังบิล -             



จ ำนวน รำคำกลำง รวมรำคำ



-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             



-             

36 113 4,068.00      

-             

รวมท้ังบิล 4,068.00      


