
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุการแพทย์ 35,000.00        35,000.00          เฉพาะเจาะจง บ.เอฟซีพีจ ากัด บ.เอฟซีพีจ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

2 วัสดุการแพทย์ 3,852.00          3,852.00            เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มาจ ากัด บ.ซิลลิคฟาร์มาจ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

3 วัสดุการแพทย์ 25,038.00        25,038.00          เฉพาะเจาะจง บ.เจ๊กเจียอุตสาหกรรมจ ากัด บ.เจ๊กเจียอุตสาหกรรมจ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

4 วัสดุการแพทย์ 43,380.00        43,380.00          เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิงจ ากัด บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิงจ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

5 วัสดุการแพทย์ 9,202.00          9,202.00            เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง ใช้เกณฑ์ราคา

6 วัสดุการแพทย์ 2,022.30          2,022.30            เฉพาะเจาะจง หจก.จันทร์วรากรณ์ หจก.จันทร์วรากรณ์ ใช้เกณฑ์ราคา

7 วัสดุการแพทย์ 5,850.00          5,850.00            เฉพาะเจาะจง บ.ชัยศิริเวชภัณฑ์จ ากัด บ.ชัยศิริเวชภัณฑ์จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

8 วัสดุการแพทย์ 2,800.00          2,800.00            เฉพาะเจาะจง บ.เอคทีพไลฟ์เซอร์วิสจ ากัด บ.เอคทีพไลฟ์เซอร์วิสจ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

9 วัสดุการแพทย์ 1,600.00          1,600.00            เฉพาะเจาะจง บ.ชัยศิริเวชภัณฑ์จ ากัด บ.ชัยศิริเวชภัณฑ์จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

10 วัสดุการแพทย์ 2,580.00          2,580.00            เฉพาะเจาะจง นันทวัน ซัพพลาย นันทวัน ซัพพลาย ใช้เกณฑ์ราคา

11 วัสดุการแพทย์ 9,000.00          9,000.00            เฉพาะเจาะจง บ.เวกัสเมดิเซีย บ.เวกัสเมดิเซีย ใช้เกณฑ์ราคา

12 วัสดุการแพทย์ 18,800.00        18,800.00          เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์เมดจ ากัด บ.ไซเอนซ์เมดจ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

13 วัสดุการแพทย์ 54,000.00        54,000.00          เฉพาะเจาะจง บ.เอฟซีพีจ ากัด บ.เอฟซีพีจ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

14 วัสดุการแพทย์ 41,000.00        41,000.00          เฉพาะเจาะจง บ.ไอแคร์เมดิคอล จ ากัด บ.ไอแคร์เมดิคอล จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

15 วัสดุการแพทย์ 3,080.00          3,080.00            เฉพาะเจาะจง บ.บีเวอร์เมดิคอล บ.บีเวอร์เมดิคอล ใช้เกณฑ์ราคา

16 วัสดุการแพทย์ 2,500.00          2,500.00            เฉพาะเจาะจง บ.บางกอก ดรัก จ ากัด บ.บางกอก ดรัก จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2564 

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....30..... เดือน .......เมษำยน...... พ.ศ. 2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2564 

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....30..... เดือน .......เมษำยน...... พ.ศ. 2564

17 วัสดุการแพทย์ 31,900.00        31,900.00          เฉพาะเจาะจง บ.เอฟซีพีจ ากัด บ.เอฟซีพีจ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

18 วัสดุการแพทย์ 17,000.00        17,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอฟซีพีจ ากัด บ.เอฟซีพีจ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

19 วัสดุการแพทย์ 16,000.00     16,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฉัตรแก้ว โปรดัคส์ จ ากัด บ.ฉัตรแก้ว โปรดัคส์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

20 วัสดุการแพทย์ 12,600.00     12,600.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ใช้เกณฑ์ราคา

21 วัสดุการแพทย์ 52,782.66 52,782.66 เฉพาะเจาะจง บ.แอร์ลิควิดจ ากัด บ.แอร์ลิควิดจ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

22 วัสดุการแพทย์ 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.บีเวอร์เมดิคอล อินดัคส์ต้ี บ.บีเวอร์เมดิคอล อินดัคส์ต้ี ใช้เกณฑ์ราคา

23 วัสดุการแพทย์ 42,500.00 42,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.โกร๊กซัพพลายเมดิคอลจ ากัด บ.โกร๊กซัพพลายเมดิคอลจ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

24 วัสดุการแพทย์ 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มาจ ากัด บ.ซิลลิคฟาร์มาจ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 34,510.00           34,510.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างบริการ หจก.ผลสว่างบริการ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 1  เมษายน 2564

2 วัสดุบริโภค 6,535.00            6,535.00 เฉพาะเจาะจง ทีไบร์ทกรุ๊ป ทีไบร์ทกรุ๊ป ใช้เกณฑ์ราคา 280/2564

วันท่ี 2  เมษายน 2564

3 วัสดุก่อสร้าง 6,354.00            6,354.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยถาวรบึงสามพันก่อสร้าง หจก.ไทยถาวรบึงสามพันก่อสร้าง ใช้เกณฑ์ราคา 279/2564

วันท่ี 2  เมษายน 2564

4 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าเดือน มีค. 64 2,500.00            2,500.00 เฉพาะเจาะจง เจษฏาก็อปป้ี เจษฏาก็อปป้ี ใช้เกณฑ์ราคา 139/2564

วันท่ี 2  เมษายน 2564

5 ค่าบริการจ้างเหมาขนย้ายขยะติดเช้ือไปเผาท าลาย 13,625.50           13,625.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอซี ควอลิต้ี ซิสเท็ม จ ากัด บริษัท ไอซี ควอลิต้ี ซิสเท็ม จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

เดือน 1-31 มีค. 64 วันท่ี 5  เมษายน 2564

6 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14,895.00           14,895.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา 283/2564.

วันท่ี 8  เมษายน 2564

7 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงานเคร่ืองปรับอากาศ 1,850.00            1,850.00 เฉพาะเจาะจง ไทด์แอร์&เซอร์วิส ไทด์แอร์&เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคา 146/2564

วันท่ี 7  เมษายน 2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2564

หน่วยงำน โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี 30  เดือน ........เมษำยน...... พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2564

หน่วยงำน โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี 30  เดือน ........เมษำยน...... พ.ศ. 2564

8 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงานเคร่ืองปรับอากาศ 2,800.00            2,800.00 เฉพาะเจาะจง ไทด์แอร์&เซอร์วิส ไทด์แอร์&เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคา 147/2564

วันท่ี 7  เมษายน 2564

9 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4,364.00            4,364.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด บริษัทโตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 141/2564

วันท่ี 7  เมษายน 2564

10 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 5,385.85            5,385.85 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด บริษัทโตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 281/2564

วันท่ี 7  เมษายน 2564

11 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,000.00            7,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา 283/2564.

วันท่ี 8  เมษายน 2564

12 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,300.00            3,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา 144/2564.

วันท่ี 8  เมษายน 2564

13 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 14,280.00           14,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีพีศูนย์ล้อยางยนต์ จ ากัด บริษัท บีพีศูนย์ล้อยางยนต์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 282/2564

วันท่ี 8  เมษายน 2564

14 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2,487.22            2,487.22 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด บริษัทโตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 148/2564

วันท่ี 9  เมษายน 2564

15 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,300.00            4,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา 125/2564.



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2564

หน่วยงำน โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี 30  เดือน ........เมษำยน...... พ.ศ. 2564

วันท่ี 16  เมษายน 2564

16 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,200.00            1,200.00 เฉพาะเจาะจง เป็นหน่ึงชัยออโต้แอร์ เป็นหน่ึงชัยออโต้แอร์ ใช้เกณฑ์ราคา 149/2564

วันท่ี 16  เมษายน 2564

17 วัสดุส านักงาน 30,000.00           30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเมดิก้า แพ็คก้ิง จ ากัด บริษัทเมดิก้า แพ็คก้ิง จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 284/2564

วันท่ี 16  เมษายน 2564

18 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 3,370.50            3,370.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 151/2564

วันท่ี 19  เมษายน 2564

19 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 2,664.30            2,664.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 152/2564

วันท่ี 19  เมษายน 2564

20 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 625.95               625.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 153/2564

วันท่ี 19  เมษายน 2564

21 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,500.00            5,500.00 เฉพาะเจาะจง ช้างการไฟฟ้า 2 ช้างการไฟฟ้า 2 ใช้เกณฑ์ราคา 298/2564

วันท่ี 20  เมษายน 2564

22 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 14,699.66           14,699.66 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด บริษัทโตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 299/2564

วันท่ี 22  เมษายน 2564



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2564

หน่วยงำน โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี 30  เดือน ........เมษำยน...... พ.ศ. 2564

23 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 224.00               224.00 เฉพาะเจาะจง ช้างการไฟฟ้า 2 ช้างการไฟฟ้า 2 ใช้เกณฑ์ราคา 158/2564

วันท่ี 22  เมษายน 2564

24 วัสดุส านักงาน 14,300.00           14,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเน่ียนเอ็กเพรส ร้านยูเน่ียนเอ็กเพรส ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 26  เมษายน 2564

25 ข้างเหมาติดต้ังชุดม่านปรับแสง 70,600.00           70,600.00       เฉพาะเจาะจง 8 หล่มสักผ้าม่าน 8 หล่มสักผ้าม่าน ใช้เกณฑ์ราคา 300/2564.

วันท่ี 26  เมษายน 2564

26 จ้างเหมาติดต้ังฟิลม์กรองแสง 8,500.00            8,500.00 เฉพาะเจาะจง เพชรไพศาล เพชรไพศาล ใช้เกณฑ์ราคา 309/2564.

วันท่ี 26  เมษายน 2564

27 วัสดุงานบ้านงานครัว 129,580.00         129,580.00 เฉพาะเจาะจง ดี.เอส.แคร์. ดี.เอส.แคร์. ใช้เกณฑ์ราคา 302/2564.

วันท่ี 27  เมษายน 2564

28 จ้างเหมาติดต้ังระบบสายอินเตอร์เน็ต 69,800.00           69,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด บีแอนด์บี ตอมฯเซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคา 303/2564.

วันท่ี 27  เมษายน 2564

29 ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์งานบ้านงานครัว 8,490.00            8,490.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา 310/2564.

วันท่ี 30  เมษายน 2564

30 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 15,000.00           15,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา 306/2564.



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2564

หน่วยงำน โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี 30  เดือน ........เมษำยน...... พ.ศ. 2564

วันท่ี 30  เมษายน 2564

31 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 450.00               450.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา 164/2564.

วันท่ี 30  เมษายน 2564



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 พัสดุยา 45,820.00 57,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เมดิคอล จ ากัด บริษัท คอสม่า เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 190

29 มี.ค. 64

2 พัสดุยา 4,950.00 4,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 192

1 เม.ย. 64

3 พัสดุยา 55,200.00 79,608.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 193

1 เม.ย. 64

4 พัสดุยา 9,120.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 194

1 เม.ย. 64

5 พัสดุยา 21,186.00 25,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดด้ิง จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 195

1 เม.ย. 64

6 พัสดุยา 6,700.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 196

1 เม.ย. 64

7 พัสดุยา 13,000.00 20,749.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 197

1 เม.ย. 64

8 พัสดุยา 68,000.00 85,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 198

1 เม.ย. 64

9 พัสดุยา 58,800.00 119,304.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 199

1 เม.ย. 64

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2564

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....1..... เดือน .......พฤษภำคม..... พ.ศ. 2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

10 พัสดุยา 18,800.00 36,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 200

1 เม.ย. 64

11 พัสดุยา 12,198.00 17,655.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 201

1 เม.ย. 64

12 พัสดุยา 7,080.00 13,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 202

1 เม.ย. 64

13 พัสดุยา 90,024.00 121,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 203

1 เม.ย. 64

14 พัสดุยา 4,320.00 4,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 204

1 เม.ย. 64

15 พัสดุยา 55,000.00 62,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 191

1 เม.ย. 64

16 พัสดุยา 6,977.70 9,350.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 191

1 เม.ย. 64

17 พัสดุยา 3,210.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 191

1 เม.ย. 64

18 พัสดุยา 96,300.00 135,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 205

5 เม.ย. 64

19 พัสดุยา 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาฯส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาฯ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 206

7 เม.ย. 64

20 พัสดุยา 5,808.00 5,808.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 207

8 เม.ย. 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

21 พัสดุยา 54,000.00 115,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 208

8 เม.ย. 64

22 พัสดุยา 65,484.00 119,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 209

8 เม.ย. 64

23 พัสดุยา 181,000.00 250,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 210

8 เม.ย. 64

24 พัสดุยา 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย จ ากัดบริษัท เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 211

8 เม.ย. 64

25 พัสดุยา 22,272.00 22,461.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัดบริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 212

8 เม.ย. 64

26 พัสดุยา 1,450.00 1,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 213

8 เม.ย. 64

27 พัสดุยา 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จ ากัด บริษัท ยูนีซัน จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 214

8 เม.ย. 64

28 พัสดุยา 38,400.00 109,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 215

8 เม.ย. 64

29 พัสดุยา 2,568.00 4,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัดบริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 218

21 เม.ย. 64

30 พัสดุยา 2,200.00 3,520.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 219

21 เม.ย. 64

31 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 220

21 เม.ย. 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

32 พัสดุยา 36,594.00 36,594.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 221

21 เม.ย. 64

33 พัสดุยา 5,100.00 9,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 222

21 เม.ย. 64

34 พัสดุยา 1,160.00 1,400.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 223

21 เม.ย. 64

35 พัสดุยา 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 224

21 เม.ย. 64


