
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุการแพทย์ 109,782.00       109,782.00        เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง ใช้เกณฑ์ราคา

2 วัสดุการแพทย์ 18,725.00        18,725.00          เฉพาะเจาะจง บ.DKSH บ.DKSH ใช้เกณฑ์ราคา

3 วัสดุการแพทย์ 4,500.00          4,500.00            เฉพาะเจาะจง บ.NTT มาร์เกต็ต้ิง จ  ากดั บ.NTT มาร์เกต็ต้ิง จ  ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

4 วัสดุการแพทย์ 45,439.44        45,439.44          เฉพาะเจาะจง บ.แอร์ลิควิดจ ำกดั บ.แอร์ลิควิดจ ำกดั ใช้เกณฑ์ราคา

5 วัสดุการแพทย์ 63,000.00        63,000.00          เฉพาะเจาะจง องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม ใช้เกณฑ์ราคา

6 วัสดุการแพทย์ 16,050.00        16,050.00          เฉพาะเจาะจง บ.DKSH บ.DKSH ใช้เกณฑ์ราคา

7 วัสดุการแพทย์ 9,150.00          9,150.00            เฉพาะเจาะจง บ.บีเวอร์เมดิคอล อินดคัส์ต้ี บ.บีเวอร์เมดิคอล อินดคัส์ต้ี ใช้เกณฑ์ราคา

8 วัสดุการแพทย์ 2,214.90          2,214.90            เฉพาะเจาะจง หจก.จนัทร์วรำกรณ์ หจก.จนัทร์วรำกรณ์ ใช้เกณฑ์ราคา

9 วัสดุการแพทย์ 23,005.00        23,005.00          เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง ใช้เกณฑ์ราคา

10 วัสดุการแพทย์ 6,250.00          6,250.00            เฉพาะเจาะจง บ.ฉตัรแกว้ โปรดคัส์ จ  ากดั บ.ฉตัรแกว้ โปรดคัส์ จ  ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

11 วัสดุการแพทย์ 4,601.00          4,601.00            เฉพาะเจาะจง บ.DKSH บ.DKSH ใช้เกณฑ์ราคา

12 วัสดุการแพทย์ 3,600.00          3,600.00            เฉพาะเจาะจง บ.เอคทีพไลฟ์เซอร์วิสจ ากดั บ.เอคทีพไลฟ์เซอร์วิสจ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

13 วัสดุการแพทย์ 4,250.00          4,250.00            เฉพาะเจาะจง บ.บีเวอร์เมดิคอล อินดคัส์ต้ี บ.บีเวอร์เมดิคอล อินดคัส์ต้ี ใช้เกณฑ์ราคา

14 วัสดุการแพทย์ 57,000.00        57,000.00          เฉพาะเจาะจง บ.เอฟซีพีจ ากดั บ.เอฟซีพีจ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

15 วัสดุการแพทย์ 97,500.00        97,500.00          เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิงจ ากดั บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิงจ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

16 วัสดุการแพทย์ 10,452.00        10,452.00          เฉพาะเจาะจง บ.คลีนซายส์ บ.คลีนซายส์ ใช้เกณฑ์ราคา

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2564

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี 31 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2564

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี 31 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2564

17 วัสดุการแพทย์ 25,038.00        25,038.00          เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มาจ ากดั บ.ซิลลิคฟาร์มาจ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

18 วัสดุการแพทย์ 23,005.00        23,005.00          เฉพาะเจาะจง บ.DKSH บ.DKSH ใช้เกณฑ์ราคา

19 วัสดุการแพทย์ 35,609.60        35,609.60          เฉพาะเจาะจง บ.ธนูลกัษณ์ จ  ากดั บ.ธนูลกัษณ์ จ  ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

20 วัสดุการแพทย์ 49,901.25        49,901.25          เฉพาะเจาะจง บ.แอร์ลิควิดจ ากดั บ.แอร์ลิควิดจ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

21 วัสดุการแพทย์ 7,000.00          7,000.00            เฉพาะเจาะจง บ.ฉตัรแกว้ โปรดคัส์ จ  ากดั บ.ฉตัรแกว้ โปรดคัส์ จ  ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

22 วัสดุการแพทย์ 10,700.00     10,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.DKSH จ ากัด บ.DKSH จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

23 วัสดุการแพทย์ 57,500.00     57,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.นวกิจ บ.นวกิจ ใช้เกณฑ์ราคา

24 วัสดุการแพทย์ 48550.99 48,550.99 เฉพาะเจาะจง บ.แอร์ลิขวิด จ ากัด บ.แอร์ลิขวิด จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

25 วัสดุการแพทย์ 15,000.00     15,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ์ อินเตอร์จ ากัด บ.แอดวานซ์ อินเตอร์จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

26 วัสดุการแพทย์ 49,250.00     49,250.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฉัตรแก้ว โปรดัคส์ จ ากัด บ.ฉัตรแก้ว โปรดัคส์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

27 วัสดุการแพทย์ 25,800.00     25,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.เดอะเดลทอล ลีดเดอร บ.เดอะเดลทอล ลีดเดอร ใช้เกณฑ์ราคา



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 55,780.00          55,780.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างบริการ หจก.ผลสว่างบริการ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 2  สิงหาคม 2564

2 วัสดุก่อสร้าง 5,240.00            5,240.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยถาวรบึงสามพันก่อสร้าง หจก.ไทยถาวรบึงสามพันก่อสร้าง ใช้เกณฑ์ราคา 474/2564

วันท่ี 2  สิงหาคม 2564

3 วัสดุบริโภคเคร่ืองขวด 20,965.00          20,965.00 เฉพาะเจาะจง นันทวันซัพพลาย นันทวันซัพพลาย ใช้เกณฑ์ราคา 340/2564

วันท่ี 5  พฤษภาคม 2564

4 วัสดุบริโภคเคร่ืองขวด 18,430.00          18,430.00 เฉพาะเจาะจง ดี.เอส.แคร์. ดี.เอส.แคร์. ใช้เกณฑ์ราคา 479/2564

วันท่ี 2  สิงหาคม 2564

5 วัสดุบริโภคอาหารสด 4,985.00            4,985.00        เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 329/2564

วันท่ี 2  สิงหาคม 2564

6 วัสดุบริโภคอาหารสด 4,992.00            4,992.00        เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 330/2564

วันท่ี 2  สิงหาคม 2564

7 วัสดุบริโภคอาหารสด 4,992.00            4,992.00        เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 331/2564

วันท่ี 3  สิงหาคม 2564

8 วัสดุบริโภคอาหารสด 4,490.00            4,490.00        เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 332/2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2564

โรงพยำบำลบึงสำมพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี 10 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2564



วันท่ี 4  สิงหาคม 2564

9 วัสดุส านักงาน 70,386.00          70,386.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างพานิช หจก.ผลสว่างพานิช ใช้เกณฑ์ราคา 480/2564

วันท่ี 4  สิงหาคม 2564

10 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 3,370.50            3,370.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัดบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 328/2564

วันท่ี 5  สิงหาคม 2564

11 วัสดุบริโภคอาหารสด 4,993.00            4,993.00        เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 334/2564

วันท่ี 5  สิงหาคม 2564

12 วัสดุบริโภคอาหารสด 4,989.00            4,989.00        เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 335/2564

วันท่ี 6  สิงหาคม 2564

13 วัสดุบริโภคอาหารสด 4,995.00            4,995.00        เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 336/2564

วันท่ี 9  สิงหาคม 2564

14 วัสดุบริโภคอาหารสด 4,990.00            4,990.00        เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 337/2564

วันท่ี 9  สิงหาคม 2564

15 วัสดุบริโภคอาหารสด 4,986.00            4,986.00        เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 338/2564

วันท่ี 9  สิงหาคม 2564

16 วัสดุบริโภคอาหารสด 4,987.00            4,987.00        เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 339/2564

วันท่ี 10  สิงหาคม 2564

17 วัสดุบริโภคข้าวสาร 10,650.00          10,650.00 เฉพาะเจาะจง ดี.เอส.แคร์. ดี.เอส.แคร์. ใช้เกณฑ์ราคา 483/2564

วันท่ี 10  สิงหาคม 2564



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 พัสดุยา 11,128.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 263

4 มิ.ย. 64

2 พัสดุยา 24,521.60 26,231.60 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 284

1 ก.ค. 64

3 พัสดุยา 6,676.80 6,676.80 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 284

1 ก.ค. 64

4 พัสดุยา 92,845.60 134,255.60 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 292

5 ก.ค. 64

5 พัสดุยา 2,300.00 2,356.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 292

5 ก.ค. 64

6 พัสดุยา 77,040.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 305

15 ก.ค. 64

7 พัสดุยา 69,550.00 131,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 305

15 ก.ค. 64

8 พัสดุยา 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 315

2 ส.ค. 64

9 พัสดุยา 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี เอ็ล ฮ้ัว จ ากัด บริษัท บี เอ็ล ฮ้ัว จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 316

2 ส.ค. 64

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2564

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....1..... เดือน .......กันยำยน..... พ.ศ. 2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

10 พัสดุยา 8,250.00 8,251.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัดบริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 317

2 ส.ค. 64

11 พัสดุยา 10,500.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 318

2 ส.ค. 64

12 พัสดุยา 77,700.00 187,514.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 319

2 ส.ค. 64

13 พัสดุยา 51,500.00 68,728.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 320

2 ส.ค. 64

14 พัสดุยา 21,600.00 21,828.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 321

2 ส.ค. 64

15 พัสดุยา 21,950.00 47,841.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 322

2 ส.ค. 64

16 พัสดุยา 129,750.00 232,473.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 323

2 ส.ค. 64

17 พัสดุยา 2,182.80 2,183.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 324

2 ส.ค. 64

18 พัสดุยา 34,400.00 34,400.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาฯส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาฯ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 314

2 ส.ค. 64

19 พัสดุยา 673.12 673.68 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 313

2 ส.ค. 64

20 พัสดุยา 44,036.00 72,266.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 313

2 ส.ค. 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

21 พัสดุยา 6,762.40 6,800.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 313

2 ส.ค. 64

22 พัสดุยา 11,878.00 14,760.65 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 325

5 ส.ค. 64

23 พัสดุยา 1,600.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 325

5 ส.ค. 64

24 พัสดุยา 26,582.00 37,511.45 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 325

5 ส.ค. 64

25 พัสดุยา 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 327

10 ส.ค. 64

26 พัสดุยา 57,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 328

10 ส.ค. 64

27 พัสดุยา 7,300.00 25,471.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 329

10 ส.ค. 64

28 พัสดุยา 18,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 330

10 ส.ค. 64

29 พัสดุยา 54,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 331

10 ส.ค. 64

30 พัสดุยา 4,640.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส แลบบอเรตอร่ี หจก.แอล.บี.เอส แลบบอเรตอร่ี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 332

10 ส.ค. 64

31 พัสดุยา 9,300.00 13,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 333

10 ส.ค. 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

32 พัสดุยา 38,650.00 62,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัดบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 334

10 ส.ค. 64

33 พัสดุยา 19,100.00 26,996.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเช่ียน ยูเน่ียน แล็บบอราตอร่ี จ ากัดบริษัท เอเช่ียน ยูเน่ียน แล็บบอราตอร่ี จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 335

10 ส.ค. 64

34 พัสดุยา 2,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 336

10 ส.ค. 64

35 พัสดุยา 4,214.40 4,214.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 337

10 ส.ค. 64

36 พัสดุยา 6,500.00 6,525.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัดบริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 338

10 ส.ค. 64

37 พัสดุยา 141,561.00 183,398.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 339

10 ส.ค. 64

38 พัสดุยา 4,560.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 340

10 ส.ค. 64

39 พัสดุยา 29,500.00 35,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป (ประทศไทย) จ ากัดบริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป (ประทศไทย) จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 341

10 ส.ค. 64

40 พัสดุยา 2,880.00 2,901.84 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 326

10 ส.ค. 64

41 พัสดุยา 1,800.00 1,810.44 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 326

10 ส.ค. 64

42 พัสดุยา 10,210.60 10,756.45 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 326

10 ส.ค. 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

43 พัสดุยา 6,634.00 9,124.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัดบริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 342

16 ส.ค. 64

44 พัสดุยา 2,568.00 4,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัดบริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 343

18 ส.ค. 64

45 พัสดุยา 4,500.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัดบริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 344

18 ส.ค. 64

46 พัสดุยา 4,650.00 6,741.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน)บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 345

18 ส.ค. 64

47 พัสดุยา 15,600.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 346

18 ส.ค. 64

48 พัสดุยา 12,850.00 13,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 347

18 ส.ค. 64

49 พัสดุยา 9,802.00 9,802.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 348

18 ส.ค. 64

50 พัสดุยา 4,900.00 5,005.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินแพคฟาร์มา จ ากัด บริษัท อินแพคฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 349

18 ส.ค. 64

51 พัสดุยา 11,600.00 13,051.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 350
18 ส.ค. 64

52 พัสดุยา 94,952.00 112,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 351

18 ส.ค. 64

53 พัสดุยา 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 352
18 ส.ค. 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

54 พัสดุยา 4,800.00            4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 353

18 ส.ค. 64

55 พัสดุยา 2,070.00 2,104.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัดบริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 354

18 ส.ค. 64

56 พัสดุยา 14,808.00 74,472.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 355

18 ส.ค. 64

57 พัสดุยา 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จ ากัด บริษัท ยูนีซัน จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 356

18 ส.ค. 64

58 พัสดุยา 79,200.00 80,974.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย) จ ากัดบริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย) จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 357

18 ส.ค. 64

59 พัสดุยา 23,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 358

18 ส.ค. 64

60 พัสดุยา 61,000.00 125,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เมดิคอล จ ากัด บริษัท คอสม่า เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 359

18 ส.ค. 64

61 พัสดุยา 15,480.00 15,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัดบริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 360

18 ส.ค. 64

62 พัสดุยา 88,000.00 170,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 361

18 ส.ค. 64


