
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วสัดุการแพทย์ 50,314.16     50,314.16      เฉพาะเจาะจง บ.แอร์ลิควิดจ ากดั บ.แอร์ลิควิดจ ากดั ใชเ้กณฑร์าคา 6/7/2564

2 วสัดุการแพทย์ 57,000.00     57,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอฟซีพีจ ากดั บ.เอฟซีพีจ ากดั ใชเ้กณฑร์าคา 6/7/2564

3 วสัดุการแพทย์ 36,000.00     36,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ จ  ากดั บ.แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ จ  ากดั ใชเ้กณฑร์าคา 6/7/2564

4 วสัดุการแพทย์ 12,800.00     12,800.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอคทีพไลฟ์เซอร์วิสจ ากดั บ.เอคทีพไลฟ์เซอร์วิสจ ากดั ใชเ้กณฑร์าคา 6/7/2564

5 วสัดุการแพทย์ 11,502.50     11,502.50      เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง ใชเ้กณฑร์าคา 6/7/2564

6 วสัดุการแพทย์ 11,770.00     11,770.00      เฉพาะเจาะจง องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม ใชเ้กณฑร์าคา 6/7/2564

7 วสัดุการแพทย์ 63,000.00     63,000.00      เฉพาะเจาะจง องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม ใชเ้กณฑร์าคา 6/7/2564

8 วสัดุการแพทย์ 20,000.00     20,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.แอดวา้นซ์อินเตอร์แพค็ บ.แอดวา้นซ์อินเตอร์แพค็ ใชเ้กณฑร์าคา 6/7/2564

9 วสัดุการแพทย์ 36,000.00     36,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะเด็นทอลลีดเดอร์ หจก.เดอะเด็นทอลลีดเดอร์ ใชเ้กณฑร์าคา 6/7/2564

10 วสัดุการแพทย์ 39,000.00     39,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไอแคร์เมดิคอล จ ากดั บ.ไอแคร์เมดิคอล จ ากดั ใชเ้กณฑร์าคา 6/7/2564

11 วสัดุการแพทย์ 2,332.60       2,332.60        เฉพาะเจาะจง บ.DKSH บ.DKSH ใชเ้กณฑร์าคา 6/7/2564

12 วสัดุการแพทย์ 13,000.00     13,000.00      เฉพาะเจาะจง DKSH บ.ทรูเมดิคอลจ ากดั ใชเ้กณฑร์าคา 6/7/2564

13 วสัดุการแพทย์ 6,500.00       6,500.00        เฉพาะเจาะจง บ.แอสเซนตเ์มดิคอลจ ากดั บ.แอสเซนตเ์มดิคอลจ ากดั ใชเ้กณฑร์าคา 6/7/2564

14 วสัดุการแพทย์ 3,450.00       3,450.00        เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร์ซพัพอร์ต หจก.วีอาร์ซพัพอร์ต ใชเ้กณฑร์าคา 6/7/2564

15 วสัดุการแพทย์ 78,000.00     78,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไอแคร์เมดิคอล จ ากดั บ.ไอแคร์เมดิคอล จ ากดั ใชเ้กณฑร์าคา 6/7/2564

16 วสัดุการแพทย์ 1,123.50       1,123.50        เฉพาะเจาะจง หจก.จนัทร์วรากรณ์ หจก.จนัทร์วรากรณ์ ใชเ้กณฑร์าคา 6/7/2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2564

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี 31 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2564

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี 31 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2564

17 วสัดุการแพทย์ 4,250.00       4,250.00        เฉพาะเจาะจง บ.บีเวอร์เมดิคอล อินดคัส์ต้ี บ.บีเวอร์เมดิคอล อินดคัส์ต้ี ใชเ้กณฑร์าคา 15/7/2564

18 วสัดุการแพทย์ 4,900.00       4,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทรูเมดิคอลจ ากดั บ.ทรูเมดิคอลจ ากดั ใชเ้กณฑร์าคา 15/7/2564

19 วสัดุการแพทย์ 32,100.00     32,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.DKSH บ.DKSH ใชเ้กณฑร์าคา 22/7/2564

20 วสัดุการแพทย์ 7,750.00    7,750.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอคอททอนจ ากดั บ.ไบโอคอททอนจ ากดั ใชเ้กณฑร์าคา 22/7/2564

21 วสัดุการแพทย์ 3,528.00 3,528.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซเ์มดจ ากดั บ.ไซเอนซเ์มดจ ากดั ใชเ้กณฑร์าคา 23/7/2564

22 วสัดุการแพทย์ 4975.5 4,975.50 เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง ใชเ้กณฑร์าคา 23/7/2564

23 วสัดุการแพทย์ 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอฟซีพีจ ากดั บ.เอฟซีพีจ ากดั ใชเ้กณฑร์าคา 23/7/2564

24 วสัดุการแพทย์ 13,803.00 13,803.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง ใชเ้กณฑร์าคา 23/7/2564

25 วสัดุการแพทย์ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอสเซนตเ์มดิคอลจ ากดั บ.แอสเซนตเ์มดิคอลจ ากดั ใชเ้กณฑร์าคา 27/7/2564

26 วสัดุการแพทย์ 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอคทีพไลฟ์เซอร์วิสจ ากดั บ.เอคทีพไลฟ์เซอร์วิสจ ากดั ใชเ้กณฑร์าคา 27/7/2564

27 วสัดุการแพทย์ 14,124.00 14,124.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง ใชเ้กณฑร์าคา 27/7/2564

28 วสัดุการแพทย์ 192,500.00 192,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพบลูย ์ผล ซพัพลายจ ากดั บ.ไพบลูย ์ผล ซพัพลายจ ากดั ใชเ้กณฑร์าคา 30/7/2564



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 42,120.00          42,120.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างบริการ หจก.ผลสว่างบริการ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 1  กรกฏาคม 2564

2 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศประจ าปี 64 49,050.00          49,050.00 เฉพาะเจาะจง ไทด์แอร์&เซอร์วิส ไทด์แอร์&เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคา 459/2564

วันท่ี 2  กรกฏาคม 2564

3 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงานเคร่ืองปรับอากาศ 11,500.00          11,500.00 เฉพาะเจาะจง ไทด์แอร์&เซอร์วิส ไทด์แอร์&เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคา 460/2564

วันท่ี 2  กรกฏาคม 2564

4 วัสดุบริโภคน้ าดืม 6,053.00           6,053.00 เฉพาะเจาะจง ทีไบร์ทกรุ๊ป ทีไบร์ทกรุ๊ป ใช้เกณฑ์ราคา 456/2564

วันท่ี 2  กรกฏาคม 2564

5 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าเดือน มิย. 64 2,500.00           2,500.00 เฉพาะเจาะจง เจษฏาก็อปป้ี เจษฏาก็อปป้ี ใช้เกณฑ์ราคา 285/2564

วันท่ี 2  กรกฏาคม 2564

6 ค่าบริการจ้างเหมาขนย้ายขยะติดเช้ือไปเผาท าลาย 14,569.00          14,569.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอซี ควอลิต้ี ซิสเท็ม จ ากัด บริษัท ไอซี ควอลิต้ี ซิสเท็ม จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

เดือน 1-30 มิย. 64 วันท่ี 5  กรกฏาคม 2564

7 วัสดุงานบ้านงานครัว 32,090.00          32,090.00 เฉพาะเจาะจง นันทวันซัพพลาย นันทวันซัพพลาย ใช้เกณฑ์ราคา 457/2564

วันท่ี 5  กรกฏาคม 2564

8 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 6,153.25           6,153.25 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด บริษัทโตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 458/2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2564

โรงพยำบำลบึงสำมพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี 30 เดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2564



วันท่ี 5  กรกฏาคม 2564

9 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2,487.22           2,487.22 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด บริษัทโตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 288/2564

วันท่ี 5  กรกฏาคม 2564

10 ครุภัณฑ์ส านักงาน (ค่าเส่ือม 64   70%) 27,820.00          27,820.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประทศไทย) จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 6  กรกฏาคม 2564

11 ครุภัณฑ์ส านักงาน (ค่าเส่ือม 64   70%) 48,000.00          48,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประทศไทย) จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 6  กรกฏาคม 2564

12 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,300.00           3,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา 289/2564

วันท่ี 7  กรกฏาคม 2564

13 วัสดุส านักงาน 699.00              699.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา 290/2564

วันท่ี 7  กรกฏาคม 2564

14 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงานเคร่ืองปรับอากาศ 2,150.00           2,150.00 เฉพาะเจาะจง ไทด์แอร์&เซอร์วิส ไทด์แอร์&เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคา 295/2564

วันท่ี 12  กรกฏาคม 2564

15 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,300.00           3,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา 297/2564

วันท่ี 12  กรกฏาคม 2564

16 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 3,370.50           3,370.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 296/2564

วันท่ี 13  กรกฏาคม 2564

17 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 625.95              625.95          เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 324/2564

วันท่ี 15  กรกฏาคม 2564

18 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 40,050.00          40,050.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างบริการ หจก.ผลสว่างบริการ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 16  กรกฏาคม 2564



19 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,240.00           6,240.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา 465/2564

วันท่ี 16  กรกฏาคม 2564

20 วัสดุงานบ้านงานครัว 18,750.00          18,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเน่ียนเอ็กเพรส ร้านยูเน่ียนเอ็กเพรส ใช้เกณฑ์ราคา 463/2564

วันท่ี 21  กรกฏาคม 2564

20 วัสดุบริโภคข้าวสาร 10,650.00          10,650.00 เฉพาะเจาะจง ดี.เอส.แคร์. ดี.เอส.แคร์. ใช้เกณฑ์ราคา 466/2564

วันท่ี 21  กรกฏาคม 2564

21 วัสดุส านักงาน 18,750.00          18,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเน่ียนเอ็กเพรส ร้านยูเน่ียนเอ็กเพรส ใช้เกณฑ์ราคา 467/2564

วันท่ี 21  กรกฏาคม 2564

22 วัสดุบริโภคอาหารสด 4,237.00           4,237.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 281/2564

วันท่ี 2  กรกฏาคม 2564

23 วัสดุบริโภคอาหารสด 4,383.00           4,383.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 282/2564

วันท่ี 5 กรกฏาคม 2564

24 วัสดุบริโภคอาหารสด 4,393.00           4,393.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 283/2564

วันท่ี 6  กรกฏาคม 2564

25 วัสดุบริโภคอาหารสด 4,927.00           4,927.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 284/2564

วันท่ี 8  กรกฏาคม 2564

26 วัสดุบริโภคอาหารสด 3,752.00           3,752.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 291/2564

วันท่ี 9  กรกฏาคม 2564

27 วัสดุบริโภคอาหารสด 3,013.00           3,013.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 292/2564

วันท่ี12  กรกฏาคม 2564

28 วัสดุบริโภคอาหารสด 3,061.00           3,061.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 293/2564



วันท่ี 12  กรกฏาคม 2564

29 วัสดุบริโภคอาหารสด 4,681.00           4,681.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 294/2564

วันท่ี 12  กรกฏาคม 2564

30 วัสดุบริโภคอาหารสด 3,983.00           3,983.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 298/2564

วันท่ี 13  กรกฏาคม 2564

31 วัสดุบริโภคอาหารสด 3,973.00           3,973.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 299/2564

วันท่ี 14  กรกฏาคม 2564

32 วัสดุบริโภคอาหารสด 4,219.00           4,219.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 300/2564

วันท่ี 15  กรกฏาคม 2564

33 วัสดุบริโภคอาหารสด 4,903.00           4,903.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 301/2564

วันท่ี 16  กรกฏาคม 2564

34 วัสดุบริโภคอาหารสด 4,000.00           4,000.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 302/2564

วันท่ี 19  กรกฏาคม 2564

35 วัสดุบริโภคอาหารสด 3,721.00           3,721.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 303/2564

วันท่ี 19  กรกฏาคม 2564

36 วัสดุบริโภคอาหารสด 3,556.00           3,556.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 304/2564

วันท่ี 19  กรกฏาคม 2564

37 วัสดุบริโภคอาหารสด 4,182.00           4,182.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 305/2564

วันท่ี 20  กรกฏาคม 2564

38 วัสดุบริโภคอาหารสด 4,819.00           4,819.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 306/2564

วันท่ี 21  กรกฏาคม 2564



39 วัสดุบริโภคอาหารสด 4,214.00           4,214.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 307/2564

วันท่ี 22  กรกฏาคม 2564

40 วัสดุบริโภคอาหารสด 4,803.00           4,803.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา .308/2564

วันท่ี 23  กรกฏาคม 2564

41 วัสดุบริโภคอาหารสด 4,699.00           4,699.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 309/2564

วันท่ี 27  กรกฏาคม 2564

42 วัสดุบริโภคอาหารสด 4,212.00           4,212.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 310/2564

วันท่ี 27  กรกฏาคม 2564

43 วัสดุบริโภคอาหารสด 4,537.00           4,537.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 311/2564

วันท่ี 27  กรกฏาคม 2564

44 วัสดุบริโภคอาหารสด 4,921.00           4,921.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 312/2564

วันท่ี 27  กรกฏาคม 2564

45 วัสดุบริโภคอาหารสด 3,804.00           3,804.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 313/2564

วันท่ี 29  กรกฏาคม 2564

46 วัสดุบริโภคอาหารสด 4,827.00           4,827.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 314/2564

วันท่ี 29  กรกฏาคม 2564

47 วัสดุบริโภคอาหารสด 4,844.00           4,844.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 315/2564

วันท่ี 30  กรกฏาคม 2564

39 วัสดุบริโภคอาหารสด 4,100.00           41,000.00      เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 326

วันท่ี 30  กรกฏาคม 2564



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 พัสดุยา 16,792.60 36,725.86 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 256

1 มิ.ย. 64

2 พัสดุยา 4,622.40 10,862.64 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 256

1 มิ.ย. 64

3 พัสดุยา 17,200.00 17,200.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาฯส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาฯ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 262

2 มิ.ย. 64

4 พัสดุยา 1,862.80 5,042.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 263

4 มิ.ย. 64

5 พัสดุยา 17,000.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด บริษัท มาสุ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 285

1 ก.ค. 64

6 พัสดุยา 64,400.00 92,876.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 286

1 ก.ค. 64

7 พัสดุยา 94,600.00 110,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 287

1 ก.ค. 64

8 พัสดุยา 43,200.00 43,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เมดิคอล จ ากัด บริษัท คอสม่า เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 288

1 ก.ค. 64

9 พัสดุยา 14,780.00 14,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย จ ากัดบริษัท เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 289

1 ก.ค. 64

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม 2564

โรงพยำบำลบึงสำมพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี 1 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม 2564

โรงพยำบำลบึงสำมพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี 1 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2564

10 พัสดุยา 21,186.00 25,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดด้ิง จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 290

1 ก.ค. 64

11 พัสดุยา 9,440.00 17,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี หจก.ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 291

1 ก.ค. 64

12 พัสดุยา 6,360.00 6,612.60 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 284

1 ก.ค. 64

13 พัสดุยา 7,237.20 7,237.20 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 284

1 ก.ค. 64

14 พัสดุยา 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 284

1 ก.ค. 64

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

1 ก.ค. 64

16 พัสดุยา 5,800.00 15,622.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 295

9 ก.ค. 64

17 พัสดุยา 11,877.00 11,877.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 297

9 ก.ค. 64

18 พัสดุยา 14,637.60 21,186.00 เฉพาะเจาะจง บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 298

9 ก.ค. 64

19 พัสดุยา 22,500.00 43,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 299



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม 2564

โรงพยำบำลบึงสำมพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี 1 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2564

9 ก.ค. 64

20 พัสดุยา 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวฟาร์มา ( ประเทศไทย ) จ ากัดบริษัท นิวฟาร์มา ( ประเทศไทย ) จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 294

9 ก.ค. 64

21 พัสดุยา 3,816.00 4,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน)บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 300

9 ก.ค. 64

22 พัสดุยา 61,525.00 94,695.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อโรแคร์ จ ากัด บริษัท อโรแคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 301

9 ก.ค. 64

23 พัสดุยา 15,250.00 15,377.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัดบริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 302

9 ก.ค. 64

24 พัสดุยา 12,700.00 12,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 303

9 ก.ค. 64

25 พัสดุยา 5,170.00 9,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 304

9 ก.ค. 64

26 พัสดุยา 9,683.50 9,790.50 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 293

9 ก.ค. 64

27 พัสดุยา 19,950.00 26,475.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 306

19 ก.ค. 64

28 พัสดุยา 8,500.00 8,505.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที พี ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัดบริษัท ที พี ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 307



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม 2564

โรงพยำบำลบึงสำมพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี 1 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2564

19 ก.ค. 64

29 พัสดุยา 19,125.00 30,015.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 309

19 ก.ค. 64

30 พัสดุยา 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หมอยาไทย 101 จ ากัด บริษัท หมอยาไทย 101 จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 310

19 ก.ค. 64

31 พัสดุยา 26,500.00 26,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 311

22 ก.ค. 64


