
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุการแพทย์ 8,560.00          8,560.00            เฉพาะเจาะจง บ.เฟอร์โน่จ ากัด บ.เฟอร์โน่จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

2 วัสดุการแพทย์ 5,040.00          5,040.00            เฉพาะเจาะจง บ.คลีนซายส์ บ.คลีนซายส์ ใช้เกณฑ์ราคา

3 วัสดุการแพทย์ 1,348.20          1,348.20            เฉพาะเจาะจง หจก.จันทร์วรากรณ์ หจก.จันทร์วรากรณ์ ใช้เกณฑ์ราคา

4 วัสดุการแพทย์ 6,000.00          6,000.00            เฉพาะเจาะจง บ.แอสเซนต์เมดิคอลจ ากัด บ.แอสเซนต์เมดิคอลจ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

5 วัสดุการแพทย์ 8,030.00          8,030.00            เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร์ซัพพอร์ต หจก.วีอาร์ซัพพอร์ต ใช้เกณฑ์ราคา

6 วัสดุการแพทย์ 8,952.00          8,952.00            เฉพาะเจาะจง บ.เอคทีพไลฟ์เซอร์วิสจ ากัด บ.เอคทีพไลฟ์เซอร์วิสจ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

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

8 วัสดุการแพทย์ 45,250.00        45,250.00          เฉพาะเจาะจง บ.แอดว้านซ์อินเตอร์แพ็ค บ.แอดว้านซ์อินเตอร์แพ็ค ใช้เกณฑ์ราคา

9 วัสดุการแพทย์ 47,316.84        47,316.84          เฉพาะเจาะจง บ.แอร์ลิควิดจ ากัด บ.แอร์ลิควิดจ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

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

11 วัสดุการแพทย์ 2,400.00          2,400.00            เฉพาะเจาะจง บ.แอสเซนต์เมดิคอลจ ากัด บ.แอสเซนต์เมดิคอลจ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

12 วัสดุการแพทย์ 9,599.87          9,599.87            เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มาจ ากัด บ.ซิลลิคฟาร์มาจ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

13 วัสดุการแพทย์ 6,848.00          6,848.00            เฉพาะเจาะจง DKSH DKSH ใช้เกณฑ์ราคา

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2564

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....31..... เดือน ........มีนำคม...... พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 36,110.00           36,110.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างบริการ หจก.ผลสว่างบริการ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 1  มีนาคม 2564

2 วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,400.00           12,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.พี.พารากอน หจก.เอส.พี.พารากอน ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 1  มีนาคม 2564

3 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,300.00             3,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา 114/2564

วันท่ี 1  มีนาคม 2564

4 วัสดุบริโภค 6,431.00             6,431.00 เฉพาะเจาะจง ทีไบร์ทกรุ๊ป ทีไบร์ทกรุ๊ป ใช้เกณฑ์ราคา 234/2564

วันท่ี 3  มีนาคม 2564

5 ค่าบริการจ้างเหมาขนย้ายขยะติดเช้ือไปเผาท าลาย 12,690.50           12,690.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอซี ควอลิต้ี ซิสเท็ม จ ากัด บริษัท ไอซี ควอลิต้ี ซิสเท็ม จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

เดือน 1-31 กพ. 64 วันท่ี 3  มีนาคม 2564

6 จ้างท าตรายาง 4,900.00             4,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเน่ียนเอ็กเพรส ร้านยูเน่ียนเอ็กเพรส ใช้เกณฑ์ราคา 111/2564

วันท่ี 3  มีนาคม 2564

7 วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,270.00             1,270.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเน่ียนเอ็กเพรส ร้านยูเน่ียนเอ็กเพรส ใช้เกณฑ์ราคา 112/2564

วันท่ี 3  มีนาคม 2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2564

หน่วยงำน โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี 31 เดือน ........มีนำคม...... พ.ศ. 2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2564

หน่วยงำน โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี 31 เดือน ........มีนำคม...... พ.ศ. 2564

8 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,000.00             4,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา 115/2564

วันท่ี 4  มีนาคม 2564

9 ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ส านักงาน 3,900.00             3,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา 116/2564

วันท่ี 4  มีนาคม 2564

10 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2,255.03             2,255.03 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด บริษัทโตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 117/2564

วันท่ี 4  มีนาคม 2564

11 วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,000.00           19,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเน่ียนเอ็กเพรส ร้านยูเน่ียนเอ็กเพรส ใช้เกณฑ์ราคา 248/2564

วันท่ี 4  มีนาคม 2564

12 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00           10,650.00 เฉพาะเจาะจง ดี.เอส.แคร์. ดี.เอส.แคร์. ใช้เกณฑ์ราคา 249/2564

วันท่ี 8  มีนาคม 2564

13 วัสดุส านักงาน 5,000.00             5,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน หจก.ภาสิน ใช้เกณฑ์ราคา 242/2564

วันท่ี 10  มีนาคม 2564

14 วัสดุงานบ้านงานครัว 13,170.00           13,170.00 เฉพาะเจาะจง นันทวันซัพพลาย นันทวันซัพพลาย ใช้เกณฑ์ราคา 252/2564

วันท่ี 15  มีนาคม 2564

15 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 6,932.00             6,932.00 เฉพาะเจาะจง บ.สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ บ.สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ ใช้เกณฑ์ราคา 250/2564

วันท่ี 15  มีนาคม 2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2564

หน่วยงำน โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี 31 เดือน ........มีนำคม...... พ.ศ. 2564

16 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าเดือน กพ. 64 2,500.00             2,500.00 เฉพาะเจาะจง เจษฏาก็อปป้ี เจษฏาก็อปป้ี ใช้เกณฑ์ราคา 118/2564

วันท่ี 16  มีนาคม 2564

17 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 25,410.00           25,410.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างบริการ หจก.ผลสว่างบริการ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 16  มีนาคม 2564

18 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 625.95               625.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 121/2564

วันท่ี 17  มีนาคม 2564

19 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 2,664.30             2,664.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 122/2564

วันท่ี 17  มีนาคม 2564

20 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3,800.00             3,800.00 เฉพาะเจาะจง บัญชาการช่าง บัญชาการช่าง ใช้เกณฑ์ราคา 119/2564

วันท่ี 17  มีนาคม 2564

21 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3,090.00             3,090.00 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างแล อู่ช่างแล ใช้เกณฑ์ราคา 138/2564

วันท่ี 18  มีนาคม 2564

22 วัสดุส านักงาน 69,250.00           69,250.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างพานิช หจก.ผลสว่างพานิช ใช้เกณฑ์ราคา 274/2564

วันท่ี 24  มีนาคม 2564



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 พัสดุยา 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมทหาร โรงงานเภสัชกรรมทหาร มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 149

17 ก.พ. 64

2 พัสดุยา 5,500.00 5,500.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัดบริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 183

17 มี.ค. 64

3 พัสดุยา 54,212.00 72,494.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 132

9 ก.พ. 64

4 พัสดุยา 9,200.00 9,200.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 132

9 ก.พ. 64

5 พัสดุยา 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 132

9 ก.พ. 64

6 พัสดุยา 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 132

9 ก.พ. 64

7 พัสดุยา 6,687.50 6,687.50 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 148

15 ก.พ. 64

8 พัสดุยา 12,984.00 17,784.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 148

15 ก.พ. 64

9 พัสดุยา 1,164.00 1,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 159

1 มี.ค. 64

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2564

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....1..... เดือน .......เมษำยน..... พ.ศ. 2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

10 พัสดุยา 78,000.00 220,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 160

1 มี.ค. 64

11 พัสดุยา 5,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 161

1 มี.ค. 64

12 พัสดุยา 52,500.00 72,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 162

1 มี.ค. 64

13 พัสดุยา 4,024.00 4,625.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 163

1 มี.ค. 64

14 พัสดุยา 64,840.00 117,609.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 164

1 มี.ค. 64

15 พัสดุยา 16,600.00 20,009.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 158

1 มี.ค. 64

16 พัสดุยา 47,674.00 82,538.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 158

1 มี.ค. 64

17 พัสดุยา 856.00 1,042.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 158

1 มี.ค. 64

18 พัสดุยา 17,200.00 17,200.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 165

2 มี.ค. 64

19 พัสดุยา 1,540.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 166

5 มี.ค. 64

20 พัสดุยา 26,897.00 39,250.37 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 166

5 มี.ค. 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

21 พัสดุยา 3,420.00 3,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จ ากัด บริษัท ยูนีซัน จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 167

10 มี.ค. 64

22 พัสดุยา 10,200.00 10,206.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที พี ดรัก แลบบอราทอร่ีส์(1969) จ ากัดบริษัท ที พี ดรัก แลบบอราทอร่ีส์(1969) จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 168

10 มี.ค. 64

23 พัสดุยา 70,400.00 201,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 169

10 มี.ค. 64

24 พัสดุยา 17,000.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด บริษัท มาสุ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 170

10 มี.ค. 64

25 พัสดุยา 94,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 171

10 มี.ค. 64

26 พัสดุยา 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 172

10 มี.ค. 64

27 พัสดุยา 10,750.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัดบริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 173

10 มี.ค. 64

28 พัสดุยา 5,520.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 174

10 มี.ค. 64

29 พัสดุยา 2,750.00 2,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัดบริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 175

10 มี.ค. 64

30 พัสดุยา 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเอฟดี จ ากัด บริษัท ไทยเอฟดี จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 176

10 มี.ค. 64

31 พัสดุยา 17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี เอ็ล ฮ้ัว จ ากัด บริษัท บี เอ็ล ฮ้ัว จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 177

10 มี.ค. 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

32 พัสดุยา 26,400.00 26,991.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย) จ ากัดบริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย) จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 178

10 มี.ค. 64

33 พัสดุยา 12,750.00 20,010.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 179

10 มี.ค. 64

34 พัสดุยา 69,650.00 112,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัดบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 180

10 มี.ค. 64

35 พัสดุยา 6,270.20 6,270.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 181

11 มี.ค. 64

36 พัสดุยา 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 182

11 มี.ค. 64

37 พัสดุยา 1,650.00 2,000.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 184

19 มี.ค. 64

38 พัสดุยา 6,000.00 6,034.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 185

19 มี.ค. 64

39 พัสดุยา 8,100.00 8,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 186

19 มี.ค. 64

40 พัสดุยา 19,902.00 37,783.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัดบริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 187

19 มี.ค. 64

41 พัสดุยา 90,600.00 99,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอ็น บี ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัดบริษัท เอ เอ็น บี ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 188

19 มี.ค. 64

42 พัสดุยา 176,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 189

19 มี.ค. 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

43 พัสดุยา 32,812.50 32,812.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ ยานวัตกรรมจังหวัด


