
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุการแพทย์ 156,000.00 156,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอแคร์เมดิคอล จ ากัด บ.ไอแคร์เมดิคอล จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 7/6/2564

2 วัสดุการแพทย์ 18,800.00 18,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์เมดจ ากัด บ.ไซเอนซ์เมดจ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 7/6/2564

3 วัสดุการแพทย์ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.NTT มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด บ.NTT มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 7/6/2564

4 วัสดุการแพทย์ 59,706.00 59,706.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง ใช้เกณฑ์ราคา 7/6/2564

5 วัสดุการแพทย์ 63,300.00 63,300.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ใช้เกณฑ์ราคา 7/6/2564

6 วัสดุการแพทย์ 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บ.DKSH บ.DKSH ใช้เกณฑ์ราคา 17/6/2564

7 วัสดุการแพทย์ 5,200.00    5,200.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอคทีฟไลน์ บ.เอคทีฟไลน์ ใช้เกณฑ์ราคา 7/6/2564

8 วัสดุการแพทย์ 1,123.00    1,123.00     เฉพาะเจาะจง หจก.จันทร์วรากรณ์ หจก.จันทร์วรากรณ์ ใช้เกณฑ์ราคา 7/6/2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2564

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี 11 เดือน มิถุนำยน 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 28,910.00           28,910.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างบริการ หจก.ผลสว่างบริการ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 1 มิถุนายน 2564

2 วัสดุก่อสร้าง 10,787.94           10,787.94    เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยถาวรบึงสามพันก่อสร้าง หจก.ไทยถาวรบึงสามพันก่อสร้าง ใช้เกณฑ์ราคา 407/2564

วันท่ี 2 มิถุนายน 2564

3 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าเดือน เมย. 64 2,500.00            2,500.00 เฉพาะเจาะจง เจษฏาก็อปป้ี เจษฏาก็อปป้ี ใช้เกณฑ์ราคา 255/2564

วันท่ี 2 มิถุนายน 2564

4 วัสดุบริโภคน้ าดืม 4,559.00            4,559.00 เฉพาะเจาะจง ทีไบร์ทกรุ๊ป ทีไบร์ทกรุ๊ป ใช้เกณฑ์ราคา 408/2564

วันท่ี 2 มิถุนายน 2564

5 ค่าบริการจ้างเหมาขนย้ายขยะติดเช้ือไปเผาท าลาย 12,282.50           12,282.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอซี ควอลิต้ี ซิสเท็ม จ ากัด บริษัท ไอซี ควอลิต้ี ซิสเท็ม จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

เดือน 1-31 พค. 64 วันท่ี 4 มิถุนายน 2564

6 วัสดุส านักงาน 70,386.00           70,386.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างพานิช หจก.ผลสว่างพานิช ใช้เกณฑ์ราคา 410/2564

วันท่ี 4 มิถุนายน 2564

7 วัสดุงานบ้านงานครัว 80,720.00           80,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีบีเจริญรุ่งเรืองเทรดด้ิง บริษัท พีบีเจริญรุ่งเรืองเทรดด้ิง ใช้เกณฑ์ราคา 409/2564

วันท่ี 4 มิถุนายน 2564

8 วัสดุก่อสร้าง 20,838.00           20,838.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี บี ร้าน บี บี ใช้เกณฑ์ราคา 422/2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2564

โรงพยำบำลบึงสำมพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี 30 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2564



วันท่ี 4 มิถุนายน 2564

9 วัสดุงานบ้านงานครัว 48,558.00           48,558.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี บี ร้าน บี บี ใช้เกณฑ์ราคา 421/2564

วันท่ี 4 มิถุนายน 2564

10 จ้างถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม 8,646.00            8,646.00 เฉพาะเจาะจง ปลาก๊อปป๊ี ปลาก๊อปป๊ี ใช้เกณฑ์ราคา 427/2564

วันท่ี 4 มิถุนายน 2564

11 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงานเคร่ืองปรับอากาศ 1,500.00            1,500.00 เฉพาะเจาะจง ไทด์แอร์&เซอร์วิส ไทด์แอร์&เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคา 288/2564

วันท่ี 4 มิถุนายน 2564

12 ซ้ือสมุนไพรแห้ง 4,910.00            4,910.00 เฉพาะเจาะจง นางศรีวารี  ช่วยกลาง นางศรีวารี  ช่วยกลาง ใช้เกณฑ์ราคา 227/2564

วันท่ี 7 มิถุนายน 2564

13 วัสดุส านักงาน 2,227.00            2,227.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี บี ร้าน บี บี ใช้เกณฑ์ราคา 230/2564

วันท่ี 7 มิถุนายน 2564

14 ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ส านักงาน 2,880.00            2,880.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี บี ร้าน บี บี ใช้เกณฑ์ราคา 233/2564

วันท่ี 8 มิถุนายน 2564

15 วัสดุงานบ้านงานครัว 82,620.00           82,620.00 เฉพาะเจาะจง ดี.เอส.แคร์. ดี.เอส.แคร์. ใช้เกณฑ์ราคา 411/2564

วันท่ี 9 มิถุนายน 2564

16 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,705.00            5,705.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา 423/2564

วันท่ี 9 มิถุนายน 2564

17 วัสดุส านักงาน 3,500.00            3,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา 235/2564

วันท่ี 9 มิถุนายน 2564

18 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 3,370.50            3,370.50      เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 234/2564

วันท่ี 9 มิถุนายน 2564



19 วัสดุงานบ้านงานครัว 33,900.00           33,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีบีเจริญรุ่งเรืองเทรดด้ิง บริษัท พีบีเจริญรุ่งเรืองเทรดด้ิง ใช้เกณฑ์ราคา 412/2564

วันท่ี 10 มิถุนายน 2564

20 วัสดุส านักงาน 25,900.00           25,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเน่ียนเอ็กเพรส ร้านยูเน่ียนเอ็กเพรส ใช้เกณฑ์ราคา 413/2564

วันท่ี 10 มิถุนายน 2564

21 จ้างร้ือ-ย้าย ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 12,000.00           12,000.00 เฉพาะเจาะจง ไทด์แอร์&เซอร์วิส ไทด์แอร์&เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคา 426/2564

วันท่ี 10 มิถุนายน 2564

22 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,130.00            1,130.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา 245/2564

วันท่ี 11 มิถุนายน 2564

23 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 4,930.00            4,930.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา 246/2564

วันท่ี 11 มิถุนายน 2564

24 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,900.00            3,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา 247/2564

วันท่ี 11 มิถุนายน 2564

25 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงานเคร่ืองปรับอากาศ 1,300.00            1,300.00 เฉพาะเจาะจง ไทด์แอร์&เซอร์วิส ไทด์แอร์&เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคา 244/2564

วันท่ี 11 มิถุนายน 2564

26 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 39,700.00           39,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างบริการ หจก.ผลสว่างบริการ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 15มิถุนายน 2564

27 ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ส านักงาน 17,980.00           17,980.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา 425/2564

วันท่ี 15มิถุนายน 2564

28 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 625.95               625.95        เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 250/2564

วันท่ี 17 มิถุนายน 2564

29 วัสดุส านักงาน 30,000.00           30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิก้า แพ๊คก้ิง จ ากัด บริษัท เมดิก้า แพ๊คก้ิง จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 430/2564



วันท่ี 18 มิถุนายน 2564

30 จ้างท าตรายาง 5,830.00            5,830.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเน่ียนเอ็กเพรส ร้านยูเน่ียนเอ็กเพรส ใช้เกณฑ์ราคา 431/2564

วันท่ี 21 มิถุนายน 2564

31 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200.00               200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านช้างการไฟฟ้า 2 ร้านช้างการไฟฟ้า 2 ใช้เกณฑ์ราคา 251/2564

วันท่ี 21 มิถุนายน 2564

32 จ้างซ่อมแซมวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 590.00               590.00        เฉพาะเจาะจง ร้านช้างการไฟฟ้า 2 ร้านช้างการไฟฟ้า 2 ใช้เกณฑ์ราคา 253/2564

วันท่ี 22 มิถุนายน 2564

33 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4,491.86            4,491.86      เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามนิสสันเพชรบูรณ์ จ ากัด บริษัทสยามนิสสันเพชรบูรณ์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 255/2564

วันท่ี 24 มิถุนายน 2564

34 จ้างซ่อมวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 800.00               800.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบัญชาการช่าง ร้านบัญชาการช่าง ใช้เกณฑ์ราคา 256/2564

วันท่ี 25 มิถุนายน 2564

35 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 7,843.85            7,843.85      เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด บริษัทโตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 433/2564

วันท่ี 29 มิถุนายน 2564

36 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 10,792.02           10,792.02    เฉพาะเจาะจง บ.สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ บ.สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ ใช้เกณฑ์ราคา 416/2564

วันท่ี 29 มิถุนายน 2564

37 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2,272.68            2,272.68      เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด บริษัทโตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 260/2564

วันท่ี 30 มิถุนายน 2564

38 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 5,011.56            5,011.56      เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด บริษัทโตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 431/2564

วันท่ี 30 มิถุนายน 2564

40 วัสดุบริโภคอาหารสด 3,671.00            3,671.00      เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 226

วันท่ี 2 มิถุนายน 2564



41 วัสดุบริโภคอาหารสด 3,017.00            3,017.00      เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 227

วันท่ี 4 มิถุนายน 2564

42 วัสดุบริโภคอาหารสด 3,285.00            3,285.00      เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 231

วันท่ี 7 มิถุนายน 2564

43 วัสดุบริโภคอาหารสด 3,603.00            3,603.00      เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 232

วันท่ี 8 มิถุนายน 2564

44 วัสดุบริโภคอาหารสด 4,582.00            4,582.00      เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 236

วันท่ี 10 มิถุนายน 2564

45 วัสดุบริโภคอาหารสด 3,806.00            3,806.00      เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 241

วันท่ี 14 มิถุนายน 2564

46 วัสดุบริโภคอาหารสด 2,946.00            2,946.00      เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 242

วันท่ี 14 มิถุนายน 2564

47 วัสดุบริโภคอาหารสด 3,937.00            3,937.00      เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 243

วันท่ี 16 มิถุนายน 2564

48 วัสดุบริโภคอาหารสด 3,750.00            3,750.00      เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 248

วันท่ี 18 มิถุนายน 2564

49 วัสดุบริโภคอาหารสด 4,115.00            4,115.00      เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 249

วันท่ี 21 มิถุนายน 2564

50 วัสดุบริโภคอาหารสด 4,279.00            4,279.00      เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 252

วันท่ี 22 มิถุนายน 2564

51 วัสดุบริโภคอาหารสด 3,749.00            3,749.00      เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 254



วันท่ี 24 มิถุนายน 2564

52 วัสดุบริโภคอาหารสด 3,701.00            3,701.00      เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 257

วันท่ี 28 มิถุนายน 2564

53 วัสดุบริโภคอาหารสด 3,870.00            3,870.00      เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 258

วันท่ี 28 มิถุนายน 2564

54 วัสดุบริโภคอาหารสด 4,384.00            4,384.00      เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 259

วันท่ี 30 มิถุนายน 2564



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 พัสดุยา 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 216

16 เม.ย. 64

2 พัสดุยา 30,858.00 30,979.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 235

5 พ.ค. 64

3 พัสดุยา 4,000.00 6,008.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 235

5 พ.ค. 64

4 พัสดุยา 47,936.00 47,936.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 235

5 พ.ค. 64

5 พัสดุยา 6,762.40 6,800.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 235

5 พ.ค. 64

6 พัสดุยา 673.12 673.12 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 235

5 พ.ค. 64

7 พัสดุยา 64,840.66 95,080.10 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 236

11 พ.ค. 64

8 พัสดุยา 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 236

11 พ.ค. 64

9 พัสดุยา 20,437.00 140,700.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 251

14 พ.ค. 64

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2564

) โรงพยำบำลบึงสำมพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี 25 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

10 พัสดุยา 8,500.00 8,508.80 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 251

14 พ.ค. 64

11 พัสดุยา 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 251

14 พ.ค. 64

12 พัสดุยา 14,800.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 251

14 พ.ค. 64

13 พัสดุยา 14,249.00 15,175.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 251

14 พ.ค. 64

14 พัสดุยา 11,700.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 251

14 พ.ค. 64

15 พัสดุยา 1,300.00 1,305.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 251

14 พ.ค. 64

16 พัสดุยา 52,950.00 94,002.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 258

1 มิ.ย. 64

17 พัสดุยา 12,000.00 12,198.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที พี ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัดบริษัท ที พี ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 259

1 มิ.ย. 64

18 พัสดุยา 17,300.00 23,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวฟาร์มา ( ประเทศไทย ) จ ากัดบริษัท นิวฟาร์มา ( ประเทศไทย ) จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 260

1 มิ.ย. 64

19 พัสดุยา 5,964.00 7,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 261

1 มิ.ย. 64

20 พัสดุยา 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 256

1 มิ.ย. 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

21 พัสดุยา 25,450.00 32,019.75 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 263

4 มิ.ย. 64

22 พัสดุยา 61,186.00 91,300.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 263

4 มิ.ย. 64

23 พัสดุยา 68,250.00 111,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัดบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 264

9 มิ.ย. 64

24 พัสดุยา 2,000.00 2,000.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 266

10 มิ.ย. 64

25 พัสดุยา 32,500.00 40,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 267

10 มิ.ย. 64

26 พัสดุยา 32,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 268

10 มิ.ย. 64

27 พัสดุยา 21,900.00 21,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 269

10 มิ.ย. 64

28 พัสดุยา 6,500.00 6,525.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัดบริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 270

10 มิ.ย. 64

29 พัสดุยา 27,000.00 30,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย) จ ากัดบริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย) จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 271
10 มิ.ย. 64

30 พัสดุยา 22,008.00 82,817.70 เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี หจก.ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 272
10 มิ.ย. 64

31 พัสดุยา 68,200.00 131,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 273

10 มิ.ย. 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

32 พัสดุยา 13,000.00 13,802.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 274

10 มิ.ย. 64

33 พัสดุยา 11,800.00 15,724.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกดรัก จ ากัด บริษัท บางกอกดรัก จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 275

10 มิ.ย. 64

34 พัสดุยา 61,000.00 125,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เมดิคอล จ ากัด บริษัท คอสม่า เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 277

10 มิ.ย. 64

35 พัสดุยา 4,440.00 4,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 278

10 มิ.ย. 64

36 พัสดุยา 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมทหาร โรงงานเภสัชกรรมทหาร มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 265

10 มิ.ย. 64

37 พัสดุยา 25,038.00 59,226.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัดบริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 281

16 มิ.ย. 64

38 พัสดุยา 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเอฟดี จ ากัด บริษัท ไทยเอฟดี จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 282

16 มิ.ย. 64

39 พัสดุยา 16,200.00 16,808.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 283

16 มิ.ย. 64


