
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบึงสามพัน  โทร ๐ ๕๖๗๓ ๑๒๘๔       

ที ่พช. ๐๐๓๒.๓๐๕/๔๒๘                         วันที่   ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓           

เรื่อง  ขออนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓   

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสามพัน 

 

เรื่องเดิม 
ด้วย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบึงสามพัน ได้จัดท าแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ 

ในรอบ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑) ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง 
ก าหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ฯ นั้น 

ข้อพิจารณา 
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบึงสามพัน ได้จัดท าแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ 

ในรอบ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑) เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอน าขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์
โรงพยาบาลบึงสามพัน เพ่ือเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนรับทราบต่อไป  

ข้อเสนอ 
๑) รับทราบแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาล 

บึงสามพัน 
๒) อนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ของ 

โรงพยาบาลบึงสามพัน ขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลบึงสามพัน และบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลบึงสามพัน  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดด าเนินการต่อไปด้วย   
 
 
                                                                       นธัทวัฒน ์

(นายนัธทวัฒน์  เกศทอง) 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

           อนุมัติ/เห็นชอบแล้ว 

 
 

(นายศุภสิทธิ์  สุขี) 
นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสามพัน 
 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบึงสามพัน  โทร ๐ ๕๖๗๓ ๑๒๘๔       

ที ่พช. ๐๐๓๒.๓๐๕/๔๒๗                         วันที่   ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓          

เรื่อง  ขออนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑) 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสามพัน 

 

เรื่องเดิม 
ด้วย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบึงสามพัน ได้จัดท าแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ 

ในรอบ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑) ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนด
ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ฯ นั้น 

ข้อพิจารณา 
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบึงสามพัน ได้จัดท าแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ 

ในรอบ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑) เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอน าขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์
โรงพยาบาลบึงสามพัน เพ่ือเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนรับทราบต่อไป  

ข้อเสนอ 
๓) รับทราบแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลบึงสามพัน 
๔) อนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาล 

บึงสามพัน ขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลบึงสามพัน และบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลบึงสามพัน  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดด าเนินการต่อไปด้วย   
 
 
                                                                     นัธทวัฒน์ 

(นายนัธทวัฒน์  เกศทอง) 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

           อนุมัติ/เห็นชอบแล้ว 
 

 
(นายศุภสิทธิ์  สุขี) 

นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสามพัน 
 

 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบึงสามพัน  โทร ๐ ๕๖๗๓ ๑๒๘๔       

ที ่พช. ๐๐๓๒.๓๐๕/๔๒๙                         วันที่   ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓           

เรื่อง  ขออนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓   

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสามพัน 

 

เรื่องเดิม 
ด้วย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบึงสามพัน ได้จัดท าแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ 

ในรอบ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑) ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนด
ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ฯ นั้น 

ข้อพิจารณา 
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบึงสามพัน ได้จัดท าแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ 

ในรอบ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑) เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอน าขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์
โรงพยาบาลบึงสามพัน เพ่ือเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนรับทราบต่อไป  

ข้อเสนอ 
๕) รับทราบแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาล 

บึงสามพัน 
๖) อนุญาตให้เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ของ 

โรงพยาบาลบึงสามพัน ขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลบึงสามพัน และบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลบึงสามพัน  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดด าเนินการต่อไปด้วย   
 
 
                                                                         นัธทวัฒน ์

(นายนัธทวัฒน์  เกศทอง) 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

           อนุมัติ/เห็นชอบแล้ว 

 
(นายศุภสิทธิ์  สุขี) 

นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสามพัน 
 

 





















































แบบ  สขร.1

                   สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือน  พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2563

         

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(รำคำกลำง) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอต่อหน่วย ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ โดยสรุป

๑ Syring insulin(กล่อง) ๑๘๐ เฉพำะเจำะจง บ.เอฟซีพี ๑๘๘ บ.เอฟซีพี ๑๘๘ รำคำเหมำะสม

๒ แผ่นติดIV(กล่อง) ๓๒๑.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.พี.เอ็น.โปรดัคส์ ๔๔๙.๐๐ บ.พี.เอ็น.โปรดัคส์ ๔๔๙.๐๐ รำคำเหมำะสม

๓ อ๊อกซิเจนแบบเติม6คิว(ถัง) ๑๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.จันทร์วรำกรณ์ ๔๔๙.๐๐ หจก.จันทร์วรำกรณ์ ๔๔๙.๐๐ รำคำเหมำะสม

๔ อ๊อกซิเจนแบบเติม1.5คิว(ถัง) ๙๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.จันทร์วรำกรณ์ ๔๔๙.๐๐ หจก.จันทร์วรำกรณ์ ๔๔๙.๐๐ รำคำเหมำะสม

๕ ถุงมือDispose#S(กล่อง) ๑๘๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.จันทร์วรำกรณ์ ๑๔๐.๐๐ หจก.จันทร์วรำกรณ์ ๑๔๐.๐๐ รำคำเหมำะสม

๖ ถุงมือDispose#XS(กล่อง) ๑๘๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.จันทร์วรำกรณ์ ๘๐ หจก.จันทร์วรำกรณ์ ๘๐ รำคำเหมำะสม

๗ alcohol ball 8ก้อน(แผง) ๓.๒๑ เฉพำะเจำะจง DKSH ๓.๒๑ DKSH ๒๐.๕๐ รำคำเหมำะสม

๘ อ๊อกซิเจนเหลว(SM3) ๑๙.๔๘ เฉพำะเจำะจง บ.แอร์ลิควิดจ ำกัด ๑๙.๔๘ บ.แอร์ลิควิดจ ำกัด ๑๗๐.๐๐ รำคำเหมำะสม

๙ urine bag เทล่ำง(ช้ิน) ๑๓ เฉพำะเจำะจง บ.แอสเซนต์เมดิคอล ๑๓ บ.แอสเซนต์เมดิคอล ๑๕๐ รำคำเหมำะสม

๑๐ folay cath 3ทำง #16(ช้ิน) ๓๕ เฉพำะเจำะจง บ.แอสเซนต์เมดิคอล ๓๕ บ.แอสเซนต์เมดิคอล ๓๘ รำคำเหมำะสม

๑๑ folay cath 3ทำง #18(ช้ิน) ๓๕ เฉพำะเจำะจง บ.แอสเซนต์เมดิคอล ๓๕ บ.แอสเซนต์เมดิคอล ๑๓.๐๐ รำคำเหมำะสม

๑๒ folay cath 3ทำง #20(ช้ิน) ๓๕ เฉพำะเจำะจง บ.เอคทีพไลฟ์ ๓๕ บ.เอคทีพไลฟ์ ๔๖.๐๑ รำคำเหมำะสม

๑๓ folay cath 3ทำง #22(ช้ิน) ๓๕ เฉพำะเจำะจง บ.เอคทีพไลฟ์ ๓๕ บ.เอคทีพไลฟ์ ๔๖.๐๑ รำคำเหมำะสม

๑๔ folay cath 3ทำง #24(ช้ิน) ๓๕ เฉพำะเจำะจง บ.เอคทีพไลฟ์ ๓๕ บ.เอคทีพไลฟ์ ๔๖.๐๑ รำคำเหมำะสม

๑๕ heparin lock(ช้ิน) ๖.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.เอคทีพไลฟ์ ๖.๐๐ บ.เอคทีพไลฟ์ ๒๘.๐๐ รำคำเหมำะสม



๑๖ spinal needle # 22(ช้ิน) ๓๒.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.เอคทีพไลฟ์ ๓๒.๐๐ บ.เอคทีพไลฟ์ ๓๓.๐๐ รำคำเหมำะสม

๑๗ spinal needle # 24(ช้ิน) ๓๒.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.เอคทีพไลฟ์ ๓๒.๐๐ บ.เอคทีพไลฟ์ ๑๕๐.๐๐ รำคำเหมำะสม

๑๘ ICD # 28(ช้ิน) ๑๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.เอคทีพไลฟ์ ๑๕๐.๐๐ บ.เอคทีพไลฟ์ ๑๕๐.๐๐ รำคำเหมำะสม

๑๙ ICD # 32(ช้ิน) ๑๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.เอคทีพไลฟ์ ๑๕๐.๐๐ บ.เอคทีพไลฟ์ ๓๕.๐๐ รำคำเหมำะสม

๒๐ Syringe  50 ml(ช้ิน) ๒๒๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.เอฟซีพี ๒๒๐.๐๐ บ.เอฟซีพี ๓๒๐.๐๐ รำคำเหมำะสม

๒๑ Syringe  3 ml(ช้ิน) ๑๐๒.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.เอฟซีพี ๑๐๒.๐๐ บ.เอฟซีพี ๗.๐๐ รำคำเหมำะสม

๒๒ Syringe  1 ml(ช้ิน) ๑๑๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.เอฟซีพี ๑๑๐.๐๐ บ.เอฟซีพี ๒.๘๐ รำคำเหมำะสม

๒๓ steri gage steam(ถุง) ๒,๑๔๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง DKSH ๒,๑๔๐.๐๐ DKSH ๒.๘๐ รำคำเหมำะสม

๒๔ ซองอบแก๊ส 6 "(ม้วน) ๗๓๒.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.คลีนซำยส์ ๗๓๒.๐๐ หจก.คลีนซำยส์ ๓.๐๕ รำคำเหมำะสม

๒๕ ซองอบแก๊ส 8 "(ม้วน) ๑,๐๑๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.คลีนซำยส์ ๑,๐๑๐.๐๐ หจก.คลีนซำยส์ ๑๐.๐๐ รำคำเหมำะสม

๒๖ กระดำษวัดควำมดัน(ม้วน) ๔๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.ทรูเมดิคอลจ ำกัด ๔๐.๐๐ บ.ทรูเมดิคอลจ ำกัด ๔๐.๐๐ รำคำเหมำะสม

๒๗ Nylon#3/0(โหล) ๔๗๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.ไซเอนซ์เมดจ ำกัด ๔๗๐.๐๐ บ.ไซเอนซ์เมดจ ำกัด ๔๗๐.๐๐ รำคำเหมำะสม

๒๘ ถุงมือผ่ำตัด # 6.5(คู่) ๔๙๗.๕๕ เฉพำะเจำะจง บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง ๔๙๗.๕๕ บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง ๔๙๗.๕๕ รำคำเหมำะสม

๒๙ ถุงมือผ่ำตัด # 7(คู่) ๔๙๗.๕๕ เฉพำะเจำะจง บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง ๔๙๗.๕๕ บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง ๔๙๗.๕๕ รำคำเหมำะสม

๓๐ พลำสเตอร์ใส 1/2" ๒๕๐.๓๘ เฉพำะเจำะจง บ.เจ๊กเจียอุตสำหกรรมจ ำกัด ๒๕๐.๓๘ บ.เจ๊กเจียอุตสำหกรรมจ ำกัด๒๕๐.๓๘ รำคำเหมำะสม

๓๑ Vicryl # 2/0(โหล) ๒,๙๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.แอสเซนต์เมดิคอล ๒,๙๐๐.๐๐ บ.แอสเซนต์เมดิคอล ๒,๙๐๐.๐๐ รำคำเหมำะสม

๓๒ วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์๓๖๙,๔๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.ไทย ไดแอ็กนอสติก จ ำกัด ๓๖๙,๔๐๐.๐๐ บ.ไทย ไดแอ็กนอสติก จ ำกัด๓๖๙,๔๐๐.๐๐ รำคำเหมำะสม







ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

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

1 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 44,470.00                   44,470.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างบริการ หจก.ผลสว่างบริการ ใช้เกณฑ์ราคา

2 ค่าบริการจ้างเหมาขนย้ายขยะติดเช้ือไปเผาท าลาย 6,307.00                     6,307.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอซี ควอลิต้ี ซิสเท็ม จ ากัด บริษัท ไอซี ควอลิต้ี ซิสเท็ม จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

เดือน 1-14 ธค. 63

3 ค่าบริการจ้างเหมาขนย้ายขยะติดเช้ือไปเผาท าลาย 8,568.00                     8,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอซี ควอลิต้ี ซิสเท็ม จ ากัด บริษัท ไอซี ควอลิต้ี ซิสเท็ม จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

เดือน 17-30 ธค. 63

4 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าเดือน ธค. 63 2,500.00                     2,500.00 เฉพาะเจาะจง เจษฏาก็อปป้ี เจษฏาก็อปป้ี ใช้เกณฑ์ราคา

5 วัสดุบริโภค 6,986.00                     6,986.00 เฉพาะเจาะจง ทีไบร์ทกรุ๊ป ทีไบร์ทกรุ๊ป ใช้เกณฑ์ราคา

6 โครงการก่อสร้างทางเดินระหว่างอาคาร รพ.บึงสามพัน 325,500                      325,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. กิติคุณ คอนสตรัคช่ัน หจก. กิติคุณ คอนสตรัคช่ัน ใช้เกณฑ์ราคา

7 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 11,114.63                   11,114.63 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเพชรบูรณ์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเพชรบูรณ์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

8 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 580.00                        580.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช้างการไฟฟ้า 2 ร้านช้างการไฟฟ้า 2 ใช้เกณฑ์ราคา

9 จ้างท าตรายาง 2,080.00                     2,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอ๋อเดีย ร้านอ๋อเดีย ใช้เกณฑ์ราคา

10 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 3,370.50                     3,370.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2564

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....1..... เดือน ........กุมภำพันธ์...... พ.ศ. 2564



11 วัสดุบริโภค (เคร่ืองขวด) 22,705.00                   22,705.00 เฉพาะเจาะจง นันทวันซัพพลาย นันทวันซัพพลาย ใช้เกณฑ์ราคา

12 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 280 280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช้างการไฟฟ้า 2 ร้านช้างการไฟฟ้า 2 ใช้เกณฑ์ราคา

13 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4,167.65                     4,167.65 เฉพาะเจาะจง บริษัทสันติอีซูซุเพชรบูรณ์ จ ากัด บริษัทสันติอีซูซุเพชรบูรณ์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

14 จ้างเหมาติดต้ังกล่องทีวีดิจิดอล 65,847.80                   65,874.80 เฉพาะเจาะจง บ.ไฮ โซลูช่ัน เทเลวิช่ัน เน๊ตเวิร์ค จ ากัด บ.ไฮ โซลูช่ัน เทเลวิช่ัน เน๊ตเวิร์ค จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

15 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,145.00                   10,145.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา

16 จ้างเหมาเปล่ียนกระจกประตูห้องซักฟอก 900.00                        900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสามารถอลูมิเนียม ร้านสามารถอลูมิเนียม ใช้เกณฑ์ราคา

17 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,600.00                     5,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา

18 ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 2,100.00                     2,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา

19 วัสดุส านักงาน 27,769.00                   27,769.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างพานิช หจก.ผลสว่างพานิช ใช้เกณฑ์ราคา

20 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 625.95                        625.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด บริษัท ทีโอที จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

21 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 2,664.30                     2,664.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด บริษัท ทีโอที จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

22 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 22,880.00                   22,880.00                  เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างบริการ หจก.ผลสว่างบริการ ใช้เกณฑ์ราคา

23 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1,745.17                     1,745.17 เฉพาะเจาะจง บริษัทสันติอีซูซุเพชรบูรณ์ จ ากัด บริษัทสันติอีซูซุเพชรบูรณ์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา



24 ครุภัณฑ์ส านักงาน 95,000.00                   95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

25 วัสดุส านักงาน 19,175.00                   19,175.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเน่ียนเอ็กเพรส ร้านยูเน่ียนเอ็กเพรส ใช้เกณฑ์ราคา

26 วัสดุบริโภค 10,650.00                   10,650.00 เฉพาะเจาะจง ดี.เอส.แคร์. ดี.เอส.แคร์. ใช้เกณฑ์ราคา

27 ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ส านักงาน 6,100.00                     6,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างพานิช หจก.ผลสว่างพานิช ใช้เกณฑ์ราคา

28 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,900.00                     3,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบัญชาการช่าง ร้านบัญชาการช่าง ใช้เกณฑ์ราคา

30 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,910.00                     1,910.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา

31 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,300.00                     3,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา

32 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 4,590.00                     4,590.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช้างการไฟฟ้า 2 ร้านช้างการไฟฟ้า 2 ใช้เกณฑ์ราคา

33 วัสดุงานบ้านงานครัว 80,720.00                   80,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีบีเจริญรุ่งเรืองเทรดด้ิง บริษัท พีบีเจริญรุ่งเรืองเทรดด้ิง ใช้เกณฑ์ราคา

34 วัสดุก่อสร้าง 13,969.92                   13,969.92 เฉพาะเจาะจง หจก.สถาพรหนองไผ่ค้าไม้ หจก.สถาพรหนองไผ่ค้าไม้ ใช้เกณฑ์ราคา

35 จ้างท าตรายาง 3,080.00                     3,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเน่ียนเอ็กเพรส ร้านยูเน่ียนเอ็กเพรส ใช้เกณฑ์ราคา

36 ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ส านักงาน 14,250.00                   14,250.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา

37 วัสดุบริโภค 6,367.00                     6,367.00 เฉพาะเจาะจง ทีไบร์ทกรุ๊ป ทีไบร์ทกรุ๊ป ใช้เกณฑ์ราคา



ล ำดับท่ีงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำงวงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกเลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุการแพทย์ 18,000.00   18,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดคัส์ บ.พี.เอ็น.โปรดคัส์ ใช้เกณฑ์ราคา

2 วัสดุการแพทย์ 6,610.00    6,610.00     เฉพาะเจาะจง บ.แอสเซนตเ์มดิคอล บ.แอสเซนตเ์มดิคอล ใช้เกณฑ์ราคา

3 วัสดุการแพทย์ 6,420.00    6,420.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มาจ ากดั บ.ซิลลิคฟาร์มาจ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

4 วัสดุการแพทย์ 45,874.26   45,874.26    เฉพาะเจาะจง บ.แอร์ลิควิดจ ากดั บ.แอร์ลิควิดจ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

5 วัสดุการแพทย์ 20,000.00   20,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.แอดวา้นซ์อินเตอร์แพค็ บ.แอดวา้นซ์อินเตอร์แพค็ ใช้เกณฑ์ราคา

6 วัสดุการแพทย์ 4,900.00    4,900.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอคทีพไลฟ์ บ.เอคทีพไลฟ์ ใช้เกณฑ์ราคา

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

8 วัสดุการแพทย์ 52,200.00   52,200.00    เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิงจ ากดั บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิงจ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

9 วัสดุการแพทย์ 7,361.60    7,361.60     เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง ใช้เกณฑ์ราคา

10 วัสดุการแพทย์ 35,500.00   35,500.00    เฉพาะเจาะจง บ.แอดวา้นซ์อินเตอร์แพค็ บ.แอดวา้นซ์อินเตอร์แพค็ ใช้เกณฑ์ราคา

11 วัสดุการแพทย์ 930.90       930.90        เฉพาะเจาะจง หจก.จนัทร์วรากรณ์ หจก.จนัทร์วรากรณ์ ใช้เกณฑ์ราคา

12 วัสดุการแพทย์ 28,800.00   28,800.00    เฉพาะเจาะจงบ.น าวิวัฒน์การช่าง(1992)จ ากัดบ.น าวิวัฒน์การช่าง(1992)จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2564

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....1..... เดือน ........กุมภำพันธ์...... พ.ศ. 2564



13 วัสดุการแพทย์ 2,310.00    2,310.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิงจ ากดั บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิงจ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

14 วัสดุการแพทย์ 9,200.00    9,200.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิงจ ากดั บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิงจ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

15 วัสดุการแพทย์ 19,170.48   19,170.48    เฉพาะเจาะจง บ.แอร์ลิควิดจ ากดั บ.แอร์ลิควิดจ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

16 วัสดุการแพทย์ 2,640.00    2,640.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิงจ ากดั บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิงจ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 พัสดุยา 9,523.00                9,523.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 25

4 พ.ย. 63

2 พัสดุยา 2,880.00 2,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 85

25 ธ.ค. 63

3 พัสดุยา 1,015.00 1,015.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 86

25 ธ.ค. 63

4 พัสดุยา 4,600.00 6,920.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 87

25 ธ.ค. 63

5 พัสดุยา 16,000.00 28,076.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 88

25 ธ.ค. 63

6 พัสดุยา 95,000.00 193,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 89

25 ธ.ค. 63

7 พัสดุยา 46,000.00 66,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 91

5 ม.ค. 64

8 พัสดุยา 21,186.00 25,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดด้ิง จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 92

5 ม.ค. 64

9 พัสดุยา 95,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 93

5 ม.ค. 64

10 พัสดุยา 10,500.00 14,712.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 94

5 ม.ค. 64

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2564

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....1..... เดือน .......กุมภำพันธ์...... พ.ศ. 2564



11 พัสดุยา 16,680.00 23,472.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี หจก.ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 95

5 ม.ค. 64

12 พัสดุยา 4,750.00 5,201.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 96

5 ม.ค. 64

13 พัสดุยา 23,200.00 23,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 97

5 ม.ค. 64

14 พัสดุยา 9,450.00 9,469.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัดบริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 98

5 ม.ค. 64

15 พัสดุยา 115,560.00 270,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 90

5 ม.ค. 64

16 พัสดุยา 7,628.00 8,346.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 99

8 ม.ค. 64

17 พัสดุยา 1,000.00 1,052.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 99

8 ม.ค. 64

18 พัสดุยา 1,480.00 1,480.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 99

8 ม.ค. 64

19 พัสดุยา 20,437.00               140,700.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 100

12 ม.ค. 64

20 พัสดุยา 4,012.50                4,012.50 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 100

12 ม.ค. 64

21 พัสดุยา 48,968.00 57,964.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 100

12 ม.ค. 64

22 พัสดุยา 20,485.60 27,555.60 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 100

12 ม.ค. 64



23 พัสดุยา 4,068.00 4,068.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 100

12 ม.ค. 64

24 พัสดุยา 3,049.50 3,049.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 101

13 ม.ค. 64

25 พัสดุยา 1,391.00 4,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินแพคฟาร์มา จ ากัด บริษัท อินแพคฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 102

13 ม.ค. 64

26 พัสดุยา 12,000.00 14,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 103

13 ม.ค. 64

27 พัสดุยา 61,000.00 76,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 104

13 ม.ค. 64

28 พัสดุยา 61,525.00 94,695.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อโรแคร์ จ ากัด บริษัท อโรแคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 105

13 ม.ค. 64

29 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 106

13 ม.ค. 64

30 พัสดุยา 184,896.00             187,036.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 107

13 ม.ค. 64

31 พัสดุยา 5,800.00                5,908.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัดบริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 108

13 ม.ค. 64

32 พัสดุยา 9,253.36                9,253.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัดบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 109

15 ม.ค. 64

33 พัสดุยา 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 111

21 ม.ค. 64

34 พัสดุยา 2,247.00 2,247.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จ ากัด บริษัท ยูนีซัน จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 112

21 ม.ค. 64

35 พัสดุยา 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง หสน.โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทยหสน.โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทยมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 113



21 ม.ค. 64

36 พัสดุยา 1,800.00 1,808.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัดบริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 114

21 ม.ค. 64

37 พัสดุยา 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัดบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 115

21 ม.ค. 64

38 พัสดุยา 13,000.00 14,522.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 116

21 ม.ค. 64

39 พัสดุยา 6,840.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 117

21 ม.ค. 64

40 พัสดุยา 31,400.00 40,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 118

21 ม.ค. 64

41 พัสดุยา 17,200.00 19,749.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 119

21 ม.ค. 64

42 พัสดุยา 26,250.00 51,101.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 120

21 ม.ค. 64

43 พัสดุยา 86,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 121

21 ม.ค. 64



32 พัสดุยา

33 พัสดุยา

34 พัสดุยา

35 พัสดุยา

36 พัสดุยา

37 พัสดุยา

38 พัสดุยา

39 พัสดุยา



40 พัสดุยา

41 พัสดุยา

42 พัสดุยา

43 พัสดุยา

44 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

45 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

46 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

47 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

48 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

49 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

50 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

51 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

52 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

53 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

54 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

55 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

56 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

57 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

58 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

59 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

60 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

61 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

62 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ



63 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

64 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

65 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

66 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

67 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

68 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

69 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

70 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

71 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

72 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

73 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

74 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

75 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ



จ ำนวน รำคำกลำง รวมรำคำ

-             

-             

-             

-             



-             

รวมท้ังบิล -             



จ ำนวน รำคำกลำง รวมรำคำ



-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             



-             

36 113 4,068.00      

-             

รวมท้ังบิล 4,068.00      



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 พัสดุยา 26,000.00 34,026.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 110

15 ม.ค. 64

2 พัสดุยา 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 110

15 ม.ค. 64

3 พัสดุยา 7,200.00 7,254.60 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 110

15 ม.ค. 64

4 พัสดุยา 3,000.00 4,506.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 110

15 ม.ค. 64

5 พัสดุยา 28,766.40 30,857.60 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 110

15 ม.ค. 64

6 พัสดุยา 2,388.00 2,556.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 99

8 ม.ค. 64

7 พัสดุยา 4,400.00 17,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 122

25 ม.ค. 64

8 พัสดุยา 183,000.00 375,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เมดิคอล จ ากัด บริษัท คอสม่า เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 124

1 ก.พ. 64

9 พัสดุยา 28,500.00 28,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 125

1 ก.พ. 64

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2564

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....1..... เดือน .......มีนำคม..... พ.ศ. 2564



10 พัสดุยา 11,877.00 11,877.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 126

1 ก.พ. 64

11 พัสดุยา 30,800.00 35,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 127

1 ก.พ. 64

12 พัสดุยา 78,550.00 167,510.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 128

1 ก.พ. 64

13 พัสดุยา 96,250.00 167,455.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 129

1 ก.พ. 64

14 พัสดุยา 16,200.00 19,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัดบริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 130

1 ก.พ. 64

15 พัสดุยา 21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เมดิคอล จ ากัด บริษัท คอสม่า เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 133

9 ก.พ. 64

16 พัสดุยา 13,050.00 13,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จ ากัด บริษัท ยูนีซัน จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 134

9 ก.พ. 64

17 พัสดุยา 5,220.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล .บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี บริษัท แอล .บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 135

9 ก.พ. 64

18 พัสดุยา 51,360.00 83,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 136

9 ก.พ. 64

19 พัสดุยา 10,100.00 13,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกดรัก จ ากัด บริษัท บางกอกดรัก จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 137

9 ก.พ. 64

20 พัสดุยา 10,400.00 12,059.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 138

9 ก.พ. 64

21 พัสดุยา 11,442.00 21,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 139

9 ก.พ. 64



22 พัสดุยา 139,100.00 262,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 123

1 ก.พ. 64

23 พัสดุยา 24,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 140

9 ก.พ. 64

24 พัสดุยา 72,000.00 220,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เครส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท เครส ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 141

9 ก.พ. 64

25 พัสดุยา 16,040.00 16,839.66 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จ ากัด บริษัท ยูเมด้า จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 142

9 ก.พ. 64

26 พัสดุยา 32,000.00 39,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย) จ ากัดบริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย) จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 143

9 ก.พ. 64

27 พัสดุยา 27,318.00          97,262.70 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 144

9 ก.พ. 64

28 พัสดุยา 6,500.00 6,525.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัดบริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 145

9 ก.พ. 64

29 พัสดุยา 9,951.00 13,695.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัดบริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 146

10 ก.พ. 64

30 พัสดุยา 41,100.00 41,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 147

10 ก.พ. 64

31 พัสดุยา 29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 131

5 ก.พ. 64

32 พัสดุยา 44,749.80 45,061.60 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 131

5 ก.พ. 64

33 พัสดุยา 2,568.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 131

5 ก.พ. 64



34 พัสดุยา 4,192.40 4,200.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 131

5 ก.พ. 64

35 พัสดุยา 4,000.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที พี ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัดบริษัท ที พี ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 150

17 ก.พ. 64

36 พัสดุยา 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 151

17 ก.พ. 64

37 พัสดุยา 3,991.10 3,991.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินแพคฟาร์มา จ ากัด บริษัท อินแพคฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 152

17 ก.พ. 64

38 พัสดุยา 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย จ ากัดบริษัท เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 153

17 ก.พ. 64

39 พัสดุยา 8,160.00 8,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หมอยาไทย 101 จ ากัด บริษัท หมอยาไทย 101 จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 154

17 ก.พ. 64

40 พัสดุยา 3,776.40 3,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม จ ากัด บริษัท วิทยาศรม จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 155

17 ก.พ. 64

41 พัสดุยา 9,600.00 21,614.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 156

17 ก.พ. 64

42 พัสดุยา 20,750.00 21,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 157

17 ก.พ. 64



57 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

58 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

59 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

60 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

61 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

62 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

63 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

64 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

65 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

66 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

67 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

68 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

69 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

70 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

71 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

72 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

73 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ

74 พัสดุยา เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท)

1 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 28,340.00              28,340.00 เฉพาะเจาะจง

2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,600.00              20,600.00 เฉพาะเจาะจง

3 วัสดุก่อสร้าง 3,706.50               3,706.50 เฉพาะเจาะจง

4 วัสดุก่อสร้าง 26,071.60              26,071.60 เฉพาะเจาะจง

5 วัสดุส านักงาน 69,250.00              69,250.00 เฉพาะเจาะจง

6 ค่าบริการจ้างเหมาขนย้ายขยะติดเช้ือไปเผาท าลาย 12,920.00              12,920.00 เฉพาะเจาะจง

เดือน 1-31 มค. 64

7 วัสดุงานบ้านงานครัว 164,650.00            164,650.00 เฉพาะเจาะจง

8 จ้างบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 6,950.00               6,950.00 เฉพาะเจาะจง

9 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 3,370.50               3,370.50 เฉพาะเจาะจง

10 ข้างติดต้ังชุดม่านปรับแสงห้องผู้อ านวยการ 29,700.00              29,700.00 เฉพาะเจาะจง

12 ข้างติดต้ังชุดม่านปรับแสงห้องประชุมช้ัน 2  และช้ัน 3 55,600.00              55,600.00 เฉพาะเจาะจง

13 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4,742.78               4,742.78 เฉพาะเจาะจง

14 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 30,980.00              30,980.00 เฉพาะเจาะจง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2564

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน 

วันท่ี .....1..... เดือน ........มีนำคม...... พ.ศ. 2564



15 วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,050.00              12,050.00 เฉพาะเจาะจง

12 ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 97,000.00              97,000.00 เฉพาะเจาะจง

13 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,400.00               1,400.00             เฉพาะเจาะจง

14 วัสดุคอมพิวเตอร์ 21,350.00              21,350.00 เฉพาะเจาะจง

15 วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,230.00               5,230.00 เฉพาะเจาะจง



แบบ สขร. 1

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

หจก.ผลสว่างบริการ หจก.ผลสว่างบริการ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 1  กุมภาพันธ์ 2564

บริษัท บีพีศูนย์ล้อยางยนต์ จ ากัด บริษัท บีพีศูนย์ล้อยางยนต์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 184/2564

วันท่ี 1  กุมภาพันธ์ 2564

หจก.ไทยถาวรบึงสามพันก่อสร้าง หจก.ไทยถาวรบึงสามพันก่อสร้าง ใช้เกณฑ์ราคา 104/2564

วันท่ี 2  กุมภาพันธ์ 2564

หจก.ไทยถาวรบึงสามพันก่อสร้าง หจก.ไทยถาวรบึงสามพันก่อสร้าง ใช้เกณฑ์ราคา 185/2564

วันท่ี 2  กุมภาพันธ์ 2564

บริษัทเมดิก้า แพ็คก้ิง จ ากัด บริษัทเมดิก้า แพ็คก้ิง จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 186/2564

วันท่ี 3  กุมภาพันธ์ 2564

บริษัท ไอซี ควอลิต้ี ซิสเท็ม จ ากัด บริษัท ไอซี ควอลิต้ี ซิสเท็ม จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 5  กุมภาพันธ์ 2564

ดี.เอส.แคร์. ดี.เอส.แคร์. ใช้เกณฑ์ราคา 188/2564

วันท่ี 5  กุมภาพันธ์ 2564

เป็นหน่ึงชัยออโต้แอร์ เป็นหน่ึงชัยออโต้แอร์ ใช้เกณฑ์ราคา 187/2564

วันท่ี 5  กุมภาพันธ์ 2564

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 109/2564

วันท่ี 9  กุมภาพันธ์ 2564

8 หล่มสักผ้าหม่าน 8 หล่มสักผ้าหม่าน ใช้เกณฑ์ราคา 192/2564

วันท่ี 10  กุมภาพันธ์ 2564

8 หล่มสักผ้าหม่าน 8 หล่มสักผ้าหม่าน ใช้เกณฑ์ราคา 192/2564

วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2564

บริษัทโตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด บริษัทโตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 106/2564

วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2564

หจก.ผลสว่างบริการ หจก.ผลสว่างบริการ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 16  กุมภาพันธ์ 2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2564

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน 

วันท่ี .....1..... เดือน ........มีนำคม...... พ.ศ. 2564



บีแอนด์บี ตอมฯเซอร์วิส บีแอนด์บี ตอมฯเซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคา 194/2564

วันท่ี 17  กุมภาพันธ์ 2564

ร้านช้างการไฟฟ้า 2 ร้านช้างการไฟฟ้า 2 ใช้เกณฑ์ราคา 196/2564

วันท่ี 18  กุมภาพันธ์ 2564

ร้านช้างการไฟฟ้า 2 ร้านช้างการไฟฟ้า 2 ใช้เกณฑ์ราคา 107/2564

วันท่ี 18  กุมภาพันธ์ 2564

บีแอนด์บี ตอมฯเซอร์วิส บีแอนด์บี ตอมฯเซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคา 195/2564

วันท่ี 19  กุมภาพันธ์ 2564

ร้านยูเน่ียนเอ็กเพรส ร้านยูเน่ียนเอ็กเพรส ใช้เกณฑ์ราคา 198/2564

วันท่ี 23  กุมภาพันธ์ 2564



ล ำดับท่ีงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำงวงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกเลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1 วัสดุการแพทย์ 18,000.00   18,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดคัส์ บ.พี.เอ็น.โปรดคัส์ ใช้เกณฑ์ราคา

2 วัสดุการแพทย์ 6,610.00    6,610.00     เฉพาะเจาะจง บ.แอสเซนตเ์มดิคอล บ.แอสเซนตเ์มดิคอล ใช้เกณฑ์ราคา

3 วัสดุการแพทย์ 6,420.00    6,420.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มาจ ากดั บ.ซิลลิคฟาร์มาจ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

4 วัสดุการแพทย์ 45,874.26   45,874.26    เฉพาะเจาะจง บ.แอร์ลิควิดจ ากดั บ.แอร์ลิควิดจ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

5 วัสดุการแพทย์ 20,000.00   20,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.แอดวา้นซ์อินเตอร์แพค็ บ.แอดวา้นซ์อินเตอร์แพค็ ใช้เกณฑ์ราคา

6 วัสดุการแพทย์ 4,900.00    4,900.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอคทีพไลฟ์ บ.เอคทีพไลฟ์ ใช้เกณฑ์ราคา

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

8 วัสดุการแพทย์ 52,200.00   52,200.00    เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิงจ ากดั บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิงจ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

9 วัสดุการแพทย์ 7,361.60    7,361.60     เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง ใช้เกณฑ์ราคา

10 วัสดุการแพทย์ 35,500.00   35,500.00    เฉพาะเจาะจง บ.แอดวา้นซ์อินเตอร์แพค็ บ.แอดวา้นซ์อินเตอร์แพค็ ใช้เกณฑ์ราคา

11 วัสดุการแพทย์ 930.90       930.90        เฉพาะเจาะจง หจก.จนัทร์วรากรณ์ หจก.จนัทร์วรากรณ์ ใช้เกณฑ์ราคา

12 วัสดุการแพทย์ 28,800.00   28,800.00    เฉพาะเจาะจงบ.น าวิวัฒน์การช่าง(1992)จ ากัดบ.น าวิวัฒน์การช่าง(1992)จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

13 วัสดุการแพทย์ 2,310.00    2,310.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิงจ ากดั บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิงจ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

14 วัสดุการแพทย์ 9,200.00    9,200.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิงจ ากดั บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิงจ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2564

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....1..... เดือน ........มีนำคม...... พ.ศ. 2564



15 วัสดุการแพทย์ 19,170.48   19,170.48    เฉพาะเจาะจง บ.แอร์ลิควิดจ ากดั บ.แอร์ลิควิดจ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

16 วัสดุการแพทย์ 2,640.00    2,640.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิงจ ากดั บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิงจ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

17 วัสดุการแพทย์ 5,000.00    5,000.00     เฉพาะเจาะจง เค.พี.ซพัพลาย เค.พี.ซพัพลาย ใช้เกณฑ์ราคา

18

19



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



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



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุการแพทย์ 18,000.00        18,000.00          เฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดัคส์ บ.พี.เอ็น.โปรดัคส์ ใช้เกณฑ์ราคา

2 วัสดุการแพทย์ 6,610.00          6,610.00            เฉพาะเจาะจง บ.แอสเซนต์เมดิคอล บ.แอสเซนต์เมดิคอล ใช้เกณฑ์ราคา

3 วัสดุการแพทย์ 6,420.00          6,420.00            เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มาจ ากัด บ.ซิลลิคฟาร์มาจ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

4 วัสดุการแพทย์ 45,874.26        45,874.26          เฉพาะเจาะจง บ.แอร์ลิควิดจ ากัด บ.แอร์ลิควิดจ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

5 วัสดุการแพทย์ 20,000.00        20,000.00          เฉพาะเจาะจง บ.แอดว้านซ์อินเตอร์แพ็ค บ.แอดว้านซ์อินเตอร์แพ็ค ใช้เกณฑ์ราคา

6 วัสดุการแพทย์ 4,900.00          4,900.00            เฉพาะเจาะจง บ.เอคทีพไลฟ์ บ.เอคทีพไลฟ์ ใช้เกณฑ์ราคา

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

8 วัสดุการแพทย์ 52,200.00        52,200.00          เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิงจ ากัด บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิงจ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

9 วัสดุการแพทย์ 7,361.60          7,361.60            เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง ใช้เกณฑ์ราคา

10 วัสดุการแพทย์ 35,500.00        35,500.00          เฉพาะเจาะจง บ.แอดว้านซ์อินเตอร์แพ็ค บ.แอดว้านซ์อินเตอร์แพ็ค ใช้เกณฑ์ราคา

11 วัสดุการแพทย์ 930.90            930.90              เฉพาะเจาะจง หจก.จันทร์วรากรณ์ หจก.จันทร์วรากรณ์ ใช้เกณฑ์ราคา

12 วัสดุการแพทย์ 28,800.00        28,800.00          เฉพาะเจาะจง บ.น าวิวัฒน์การช่าง(1992)จ ากัด บ.น าวิวัฒน์การช่าง(1992)จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

13 วัสดุการแพทย์ 2,310.00          2,310.00            เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิงจ ากัด บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิงจ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

14 วัสดุการแพทย์ 9,200.00          9,200.00            เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิงจ ากัด บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิงจ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

(ช่ือหน่วยงาน) โรงพยาบาลบึงสามพัน

วันท่ี .....31..... เดือน ........พฤษภาคม...... พ.ศ. 2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

(ช่ือหน่วยงาน) โรงพยาบาลบึงสามพัน

วันท่ี .....31..... เดือน ........พฤษภาคม...... พ.ศ. 2564

15 วัสดุการแพทย์ 19,170.48        19,170.48          เฉพาะเจาะจง บ.แอร์ลิควิดจ ากัด บ.แอร์ลิควิดจ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

16 วัสดุการแพทย์ 2,640.00          2,640.00            เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิงจ ากัด บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิงจ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 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 เมย. 64 วันท่ี 3  พฤษภาคม 2564

2 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าเดือน เมย. 64 2,500.00          2,500.00 เฉพาะเจาะจง เจษฏาก็อปป้ี เจษฏาก็อปป้ี ใช้เกณฑ์ราคา 183/2564

วันท่ี 5  พฤษภาคม 2564

3 วัสดุบริโภคน้ าดืม 4,559.00          4,559.00 เฉพาะเจาะจง ทีไบร์ทกรุ๊ป ทีไบร์ทกรุ๊ป ใช้เกณฑ์ราคา 182/2564

วันท่ี 5  พฤษภาคม 2564

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

วันท่ี 5  พฤษภาคม 2564

5 วัสดุก่อสร้าง 10,787.94        10,787.94       เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยถาวรบึงสามพันก่อสร้าง หจก.ไทยถาวรบึงสามพันก่อสร้าง ใช้เกณฑ์ราคา 343/2564

วันท่ี 5  พฤษภาคม 2564

6 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00        10,650.00 เฉพาะเจาะจง ดี.เอส.แคร์. ดี.เอส.แคร์. ใช้เกณฑ์ราคา 344/2564

วันท่ี 6  พฤษภาคม 2564

7 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 9,100.00          9,100.00 เฉพาะเจาะจง บัญชาการช่าง บัญชาการช่าง ใช้เกณฑ์ราคา 341/2564

วันท่ี 5  พฤษภาคม 2564

8 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3,405.81          3,405.81 เฉพาะเจาะจง บ.สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ บ.สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ ใช้เกณฑ์ราคา 184/2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม-มีนำคม 2564

หน่วยงำน โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....10..... เดือน ........พฤษภำคม...... 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 มกรำคม-มีนำคม 2564

หน่วยงำน โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....10..... เดือน ........พฤษภำคม...... พ.ศ. 2564

วันท่ี 6  พฤษภาคม 2564

9 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,000.00          6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา 385/2564

วันท่ี 7  พฤษภาคม 2564

10 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 780.00            780.00           เฉพาะเจาะจง ร้านช้างการไฟฟ้า 2 ร้านช้างการไฟฟ้า 2 ใช้เกณฑ์ราคา 189/2564

วันท่ี 11  พฤษภาคม 2564

11 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 5,314.69          5,314.69 เฉพาะเจาะจง บ.สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ บ.สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ ใช้เกณฑ์ราคา 350/2564

วันท่ี 12  พฤษภาคม 2564

12 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 17,771.63        17,771.63 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด บริษัทโตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 349/2564

วันท่ี 13  พฤษภาคม 2564

13 ข้างติดต้ังชุดม่านปรับแสง 38,000.00        38,000.00 เฉพาะเจาะจง 8 หล่มสักผ้าหม่าน 8 หล่มสักผ้าหม่าน ใช้เกณฑ์ราคา 351/2564

วันท่ี 13  พฤษภาคม 2564

14 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 28,910.00        28,910.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างบริการ หจก.ผลสว่างบริการ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 17  พฤษภาคม 2564



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 พัสดุยา 8,384.80 8,400.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 191

1 เม.ย.64

2 พัสดุยา 6,676.80 6,676.80 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 191

1 เม.ย. 64

3 พัสดุยา 5,786.56 5,786.56 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 191

1 เม.ย. 64

4 พัสดุยา 7,567.04 7,567.04 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 191

1 เม.ย. 64

5 พัสดุยา 1,262.60 1,262.60 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 216

16 เม.ย. 64

6 พัสดุยา 15,264.00 15,295.20 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 216

16 เม.ย.64

7 พัสดุยา 1,600.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 216

16 เม.ย. 64

8 พัสดุยา 3,470.00 4,320.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 216

16 เม.ย. 64

9 พัสดุยา 19,046.00 19,046.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 216

16 เม.ย. 64

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2564

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....1..... เดือน .......มิถุนำยน..... พ.ศ. 2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

10 พัสดุยา 139,100.00 262,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 217

19 เม.ย. 64

11 พัสดุยา 115,560.00 270,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 217

19 เม.ย. 64

12 พัสดุยา 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัดบริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 226

3 พ.ค. 64

13 พัสดุยา 4,800.00 6,227.40 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 227

3 พ.ค. 64

14 พัสดุยา 8,400.00 8,826.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 228

3 พ.ค. 64

15 พัสดุยา 96,250.00 167,455.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 229

3 พ.ค. 64

16 พัสดุยา 16,612.00 16,612.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 230

3 พ.ค. 64

17 พัสดุยา 93,600.00 264,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 231

3 พ.ค. 64

18 พัสดุยา 61,525.00 94,695.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอโรแคร์ จ ากัด บริษัท แอโรแคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 232

3 พ.ค. 64

19 พัสดุยา 88,000.00 152,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 233

3 พ.ค. 64

20 พัสดุยา 184,896.00 187,036.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 234

3 พ.ค. 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

21 พัสดุยา 4,798.95 4,798.95 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 225

3 พ.ค. 64

22 พัสดุยา 4,868.50 4,868.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัดบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 237

11 พ.ค. 64

23 พัสดุยา 4,800.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 238

12 พ.ค. 64

24 พัสดุยา 2,311.20 2,311.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี เอ็ล ฮ้ัว จ ากัด บริษัท บี เอ็ล ฮ้ัว จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 239

12 พ.ค. 64

25 พัสดุยา 14,400.00 15,408.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 240

12 พ.ค. 64

26 พัสดุยา 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 241

12 พ.ค. 64

27 พัสดุยา 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หมอยาไทย 101 จ ากัด บริษัท หมอยาไทย 101 จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 242

12 พ.ค. 64

28 พัสดุยา 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จ ากัด บริษัท ยูนีซัน จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 243

12 พ.ค. 64

29 พัสดุยา 7,918.00 25,471.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 244

12 พ.ค. 64

30 พัสดุยา 42,600.00 62,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ็น.พี. เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที.เอ็น.พี. เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 245

12 พ.ค. 64



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



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



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



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบึงสามพัน  โทร ๐ ๕๖๗๓ ๑๒๘๔       

ที ่พช. ๐๐๓๒.๓๐๕/๓๘๘                           วันที่   ๑ กันยายน ๒๕๖๔    

เรื่อง  ขออนุญาตรายงานสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๔    

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสามพัน 

 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 และพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ ก าหนดให้หน่วยงานมีการด าเนินมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – 
Based Integrity and Transparency Assessment) ในส่วนของ EB ๕ ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา
พัสดุในรอบ เดือน กันยายน ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑) นั้น 

ในการนี้ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบึงสามพัน ได้จัดท าแบบสรุปผลการจัดหา 
พัสดุในรอบ เดือน กันยายน ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑) ไม่มีการด าเนินการ จัดซื้อจัดหาพัสดุในเดือน กันยายน๒๕๖๔ 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดด าเนินการต่อไปด้วย   
 
 
                                                                       นัธทวัฒน ์

(นายนัธทวัฒน์  เกศทอง) 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

           อนุมัติ/เห็นชอบแล้ว 

   
(นายศุภสิทธิ์  สุขี) 

นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสามพัน 

 
 
 

 
 
 



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564

 โรงพยำบำลบึงสำมพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี 2 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2564


