
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 พัสดุยา 6,444.25            10,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 39

9 พ.ย. 64

2 พัสดุยา 11,520.00 13,824.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 58

1 ธ.ค. 64

3 พัสดุยา 81,000.00 225,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 90

21 ธ.ค. 64

4 พัสดุยา 10,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 92

5 ม.ค. 65

5 พัสดุยา 34,240.00 55,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 93

5 ม.ค. 65

6 พัสดุยา 86,000.00 110,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 94

5 ม.ค. 65

7 พัสดุยา 38,950.00 39,351.60 เฉพาะเจาะจง สนง.คณะกรรมการอาหารและยา สนง.คณะกรรมการอาหารและยา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 91

5 ม.ค. 65

8 พัสดุยา 14,160.00 26,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 96

12 ม.ค. 65

9 พัสดุยา 6,400.00 7,019.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 97

12 ม.ค. 65

10 พัสดุยา 2,675.00 3,548.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 100

19 ม.ค. 65

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2565

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....1..... เดือน .......กุมภำพันธ์..... พ.ศ. 2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

11 พัสดุยา 39,900.00 52,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวฟาร์มา ( ประเทศไทย ) จ ากัดบริษัท นิวฟาร์มา ( ประเทศไทย ) จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 101

19 ม.ค. 65

12 พัสดุยา 21,186.00 25,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดด้ิง จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 102

19 ม.ค. 65

13 พัสดุยา 61,525.00 94,695.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอโรแคร์ จ ากัด บริษัท แอโรแคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 103

19 ม.ค. 65

14 พัสดุยา 19,500.00 37,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 104

19 ม.ค. 65

15 พัสดุยา 66,000.00 67,479.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย) จ ากัดบริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย) จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 105

19 ม.ค. 65

16 พัสดุยา 10,464.00 12,322.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 106

19 ม.ค. 65

17 พัสดุยา 96,250.00 167,455.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 107

19 ม.ค. 65

18 พัสดุยา 21,700.00 21,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 108

19 ม.ค. 65

19 พัสดุยา 204,156.00 260,117.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 109

19 ม.ค. 65

20 พัสดุยา 10,600.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย จ ากัดบริษัท เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 110
19 ม.ค. 65

21 พัสดุยา 9,672.00 9,835.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัดบริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 111

19 ม.ค. 65

22 พัสดุยา 45,800.00 78,585.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 112

19 ม.ค. 65



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

23 พัสดุยา 29,800.00 31,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอ็น บี ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัดบริษัท เอ เอ็น บี ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 113

19 ม.ค. 65

24 พัสดุยา 244,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เมดิคอล จ ากัด บริษัท คอสม่า เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 114

19 ม.ค. 65

25 พัสดุยา 4,675.00 4,734.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 115

19 ม.ค. 65



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่าบริการจ้างเหมาขนย้ายขยะติดเช้ือไปเผาท าลาย 19,839.00          19,839.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอซี ควอลิต้ี ซิสเท็ม จ ากัด บริษัท ไอซี ควอลิต้ี ซิสเท็ม จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 128/2564

เดือน 1-31 ธค. 64 วันท่ี 4 มกราคม 2565

2 วัสดุส านักงาน 53,203.00          53,203.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างพานิช หจก.ผลสว่างพานิช ใช้เกณฑ์ราคา 95/2565

วันท่ี 4 มกราคม 2565

3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 280.00              280.00 เฉพาะเจาะจง ช้างการไฟฟ้า 2 หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา 80/2565

วันท่ี 4 มกราคม 2565

4 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าเดือน ธค. 64 2,500.00           2,500.00 เฉพาะเจาะจง เจษฏาก็อปป้ี เจษฏาก็อปป้ี ใช้เกณฑ์ราคา 75/2565

วันท่ี 5 มกราคม 2565

5 วัสดุส านักงาน 24,000.00          24,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิก้า แพ็คก้ิง จ ากัด บ.เมดิก้า แพ็คก้ิง จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 94/2565

วันท่ี 5 มกราคม 2565

6 วัสดุบริโภคเคร่ืองขวด 18,377.00          18,377.00 เฉพาะเจาะจง ดี.เอส.แคร์. ดี.เอส.แคร์. ใช้เกณฑ์ราคา 92/2565

วันท่ี 5 มกราคม 2565

7 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร (เคร่ืองสูบน้ า) 72,385.50          72,385.50      เฉพาะเจาะจง บ.โฟกัส เทค จ ากัด บ.โฟกัส เทค จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 118/2565

วันท่ี 7 มกราคม 2565

8 วัสดุบริโภคน้ าดืม 5,580.00           5,580.00 เฉพาะเจาะจง ทีไบร์ทกรุ๊ป ทีไบร์ทกรุ๊ป ใช้เกณฑ์ราคา 119/2565

วันท่ี 10 มกราคม 2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2565

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี 31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2565

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี 31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565

9 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,060.00           2,060.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.พี.พารากอน หจก.เอส.พี.พารากอน ใช้เกณฑ์ราคา 85/2565

วันท่ี 10 มกราคม 2565

10 วัสดุส านักงาน 26,650.00          26,650.00 เฉพาะเจาะจง ยูเน่ียนเอ็กเพรส ยูเน่ียนเอ็กเพรส ใช้เกณฑ์ราคา 110/2565

วันท่ี 10 มกราคม 2565

11 วัสดุงานบ้านงานครัว 28,920.00          28,920.00 เฉพาะเจาะจง เจริญชัย เจริญชัย ใช้เกณฑ์ราคา 109/2565

วันท่ี 10 มกราคม 2565

12 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3,137.24           3,137.24       เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามนิสสันเพชรบูรณ์ จ ากัด บริษัทสยามนิสสันเพชรบูรณ์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 84/2565

วันท่ี 10 มกราคม 2565

13 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,300.00           3,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา 79/2565

วันท่ี 10 มกราคม 2565

14 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 3,370.50           3,370.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 91/2565

วันท่ี 10 มกราคม 2565

15 ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ส านักงาน 2,490.00           2,490.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา 79/2565

วันท่ี 10 มกราคม 2565

16 วัสดุบริโภคข้าวสาร 10,650.00          10,650.00 เฉพาะเจาะจง ดี.เอส.แคร์. ดี.เอส.แคร์. ใช้เกณฑ์ราคา 120/2565

วันท่ี 12 มกราคม 2565

17 จ้างท าป้ายไวนิล 1,140.00           1,140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอ๋อไอเดีย ร้านอ๋อไอเดีย ใช้เกณฑ์ราคา 81/2565



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2565

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี 31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565

วันท่ี 12 มกราคม 2565

18 วัสดุงานบ้านงานครัว 21,000.00          21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีบีเจริญรุ่งเรืองเทรดด้ิง บริษัท พีบีเจริญรุ่งเรืองเทรดด้ิง ใช้เกณฑ์ราคา 127/2565

วันท่ี 12 มกราคม 2565

19 วัสดุงานบ้านงานครัว 960.00              960.00 เฉพาะเจาะจง ยูเน่ียนเอ็กเพรส ยูเน่ียนเอ็กเพรส ใช้เกณฑ์ราคา 86/2565

วันท่ี 13 มกราคม 2565

20 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 14,860.00          14,860.00 เฉพาะเจาะจง บ.บีพีศูนย์ล้อยางยนต์ จ ากัด บ.บีพีศูนย์ล้อยางยนต์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 121/2565

วันท่ี 13 มกราคม 2565

21 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 7,786.39           7,786.39       เฉพาะเจาะจง บ.สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ บ.สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ ใช้เกณฑ์ราคา 123/2565

วันท่ี 18 มกราคม 2565

22 จ้างท าตรายาง 4,040.00           4,040.00 เฉพาะเจาะจง ยูเน่ียนเอ็กเพรส ยูเน่ียนเอ็กเพรส ใช้เกณฑ์ราคา 102/2565

วันท่ี 28 มกราคม 2565

23 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 6,613.35           6,613.35       เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด บริษัทโตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 129/2565

วันท่ี 31 มกราคม 2565

24 จ้างท าป้ายไวนิล 834.60              834.60 เฉพาะเจาะจง บ.แม๊ก-ไซน์ มีเดีย จ ากัด บ.แม๊ก-ไซน์ มีเดีย จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 114/2565

วันท่ี 31 มกราคม 2565

25 วัสดุบริโภคอาหารสด 1,808.00           1,808.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 30 ธันวาคม 2565



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2565

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี 31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565

26 วัสดุบริโภคอาหารสด 2,351.00           2,351.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 72/2565

วันท่ี 4 มกราคม 2565

27 วัสดุบริโภคอาหารสด 6,765.00           6,765.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 93/2565

วันท่ี 4 มกราคม 2565

28 วัสดุบริโภคอาหารสด 1,940.00           1,940.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 73/2565

วันท่ี 4 มกราคม 2565

29 วัสดุบริโภคอาหารสด 3,120.00           3,120.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 74/2565

วันท่ี 5 มกราคม 2565

30 วัสดุบริโภคอาหารสด 2,793.00           2,793.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 76/2565

วันท่ี 6 มกราคม 2565

31 วัสดุบริโภคอาหารสด 3,583.00           3,583.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 77/2565

วันท่ี 7 มกราคม 2565

32 วัสดุบริโภคอาหารสด 5,672.00           5,672.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 108/2565

วันท่ี 10 มกราคม 2565

33 วัสดุบริโภคอาหารสด 2,714.00           2,714.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 78/2565

วันท่ี 10 มกราคม 2565

34 วัสดุบริโภคอาหารสด 2,984.00           2,984.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 82/2565



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2565

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี 31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565

วันท่ี 11 มกราคม 2565

35 วัสดุบริโภคอาหารสด 2,632.00           2,632.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 83/2565

วันท่ี 12 มกราคม 2565

36 วัสดุบริโภคอาหารสด 1,755.00           1,755.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 87/2565

วันท่ี 13 มกราคม 2565

37 วัสดุบริโภคอาหารสด 2,622.00           2,622.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 88/2565

วันท่ี 13 มกราคม 2565

38 วัสดุบริโภคอาหารสด 1,072.00           1,072.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 89/2565

วันท่ี 17 มกราคม 2565

39 วัสดุบริโภคอาหารสด 1,491.00           1,491.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 90/2565

วันท่ี 18 มกราคม 2565

40 วัสดุบริโภคอาหารสด 2,949.00           2,949.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 93/2565

วันท่ี 19 มกราคม 2565

41 วัสดุบริโภคอาหารสด 3,231.00           3,231.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 94/2565

วันท่ี 19 มกราคม 2565

42 วัสดุบริโภคอาหารสด 2,458.00           2,458.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 95/2565

วันท่ี 21 มกราคม 2565



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2565

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี 31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565

43 วัสดุบริโภคอาหารสด 5,364.00           5,364.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 124/2565

วันท่ี 24 มกราคม 2565

44 วัสดุบริโภคอาหารสด 2,343.00           2,343.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 96/2565

วันท่ี 24 มกราคม 2565

45 วัสดุบริโภคอาหารสด 2,769.00           2,769.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 98/2565

วันท่ี 25 มกราคม 2565

46 วัสดุบริโภคอาหารสด 2,611.00           2,611.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 99/2565

วันท่ี 26 มกราคม 2565

47 วัสดุบริโภคอาหารสด 2,738.00           2,738.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 100/2565

วันท่ี 27 มกราคม 2565

48 วัสดุบริโภคอาหารสด 2,434.00           2,434.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 101/2565

วันท่ี 28 มกราคม 2565

49 วัสดุบริโภคอาหารสด 5,811.00           5,811.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 126/2565

วันท่ี 31 มกราคม 2565

50 วัสดุบริโภคอาหารสด 3,993.00           3,993.00       เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 31 มกราคม 2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุการแพทย์ 9,500.00          9,500.00            เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอคอททอนจ ากดั บ.ไบโอคอททอนจ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

2 วัสดุการแพทย์ 9,000.00          9,000.00            เฉพาะเจาะจง หจก.วากสั เมดิเซีย หจก.วากสั เมดิเซีย ใช้เกณฑ์ราคา

3 วัสดุการแพทย์ 7,100.00          7,100.00            เฉพาะเจาะจง บ.บีเวอร์เมดิคอล อินดคัส์ต้ี บ.บีเวอร์เมดิคอล อินดคัส์ต้ี ใช้เกณฑ์ราคา

4 วัสดุการแพทย์ 51,400.00        51,400.00          เฉพาะเจาะจง บ.เอฟซีพีจ ากดั บ.เอฟซีพีจ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

5 วัสดุการแพทย์ 35,000.00        35,000.00          เฉพาะเจาะจง บ.เอฟซีพีจ ากดั บ.เอฟซีพีจ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

6 วัสดุการแพทย์ 16,000.00        16,000.00          เฉพาะเจาะจง บ.ทรูเมดิคอลจ ากดั บ.ทรูเมดิคอลจ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

7 วัสดุการแพทย์ 35,410.57        35,410.57          เฉพาะเจาะจง บ.แอร์ลิควิดจ ากดั บ.แอร์ลิควิดจ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

8 วัสดุการแพทย์ 19,902.00        19,902.00          เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง ใช้เกณฑ์ราคา

9 วัสดุการแพทย์ 25,038.00        25,038.00          เฉพาะเจาะจง บ.ซูลิค ฟาร์มา จ  ากดั บ.ซูลิค ฟาร์มา จ  ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

10 วัสดุการแพทย์ 11,930.00        11,930.00          เฉพาะเจาะจง บ.โกร๊กซพัพลายเมดิคอลจ ากดั บ.โกร๊กซพัพลายเมดิคอลจ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

11 วัสดุการแพทย์ 16,320.00        16,320.00          เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอคอททอนจ ากดั บ.ไบโอคอททอนจ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

12 วัสดุการแพทย์ 25,750.00        25,750.00          เฉพาะเจาะจง บ.แอดวา้นซ์อินเตอร์แพค็ บ.แอดวา้นซ์อินเตอร์แพค็ ใช้เกณฑ์ราคา

13 วัสดุการแพทย์ 93,200.00        93,200.00          เฉพาะเจาะจง บ.ไฮแวนเมดิคอลจ ำกดั บ.ไฮแวนเมดิคอลจ ำกดั ใช้เกณฑ์ราคา

14 วัสดุการแพทย์ 22,000.00        22,000.00          เฉพาะเจาะจง บ.โกร๊กซพัพลายเมดิคอลจ ากดั บ.โกร๊กซพัพลายเมดิคอลจ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2565

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี 31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2565

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี 31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565

15 วัสดุการแพทย์ 5,750.00          5,750.00            เฉพาะเจาะจง บ.วีอาร์ ซพัพอร์ต บ.วีอาร์ ซพัพอร์ต ใช้เกณฑ์ราคา



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 พัสดุยา 749.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 40

15 พ.ย. 64

2 พัสดุยา 49,677.00 51,119.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 95

12 ม.ค. 65

3 พัสดุยา 254,660.00 532,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 98

14 ม.ค. 65

4 พัสดุยา 21,900.00 25,519.50 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 99

19 ม.ค. 65

5 พัสดุยา 30,176.24 33,447.36 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 99

19 ม.ค. 65

6 พัสดุยา 11,700.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 99

19 ม.ค. 65

7 พัสดุยา 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัดบริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 116

2 ก.พ. 65

8 พัสดุยา 21,900.00 76,413.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 117

2 ก.พ. 65

9 พัสดุยา 36,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 118

2 ก.พ. 65

10 พัสดุยา 17,000.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด บริษัท มาสุ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 119

2 ก.พ. 65

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2565

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....1..... เดือน .......มีนำคม..... พ.ศ. 2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

11 พัสดุยา 21,000.00 40,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 120

2 ก.พ. 65

12 พัสดุยา 42,400.00 56,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 121

2 ก.พ. 65

13 พัสดุยา 4,280.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 122

2 ก.พ. 65

14 พัสดุยา 73,440.00 133,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 123

2 ก.พ. 65

15 พัสดุยา 16,050.00 45,261.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัดบริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 125

3 ก.พ. 65

16 พัสดุยา 4,214.40 4,214.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 127

8 ก.พ. 65

17 พัสดุยา 5,800.00            15,622.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 128

8 ก.พ. 65

18 พัสดุยา 14,760.00 74,472.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 129

8 ก.พ. 65

19 พัสดุยา 6,500.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 130

8 ก.พ. 65

20 พัสดุยา 12,750.00 20,010.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 131

8 ก.พ. 65

21 พัสดุยา 13,375.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 132

8 ก.พ. 65

22 พัสดุยา 10,194.00 10,194.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จ ากัด บริษัท ยูนีซัน จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 133

8 ก.พ. 65



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

23 พัสดุยา 329,000.00 710,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 134

8 ก.พ. 65

24 พัสดุยา 12,160.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 135

8 ก.พ. 65

25 พัสดุยา 91,000.00 236,014.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 136

8 ก.พ. 65

26 พัสดุยา 5,500.00 5,500.09 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัดบริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 137

8 ก.พ. 65

27 พัสดุยา 31,120.00 50,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัดบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 138

8 ก.พ. 65

28 พัสดุยา 21,000.00 46,227.40 เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี หจก.ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 140

14 ก.พ. 65

29 พัสดุยา 129,000.00 148,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอ็น บี ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัดบริษัท เอ เอ็น บี ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 141

14 ก.พ. 65

30 พัสดุยา 8,400.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเช่ียน ยูเน่ียน แล็บบอราตอร่ี จ ากัดบริษัท เอเช่ียน ยูเน่ียน แล็บบอราตอร่ี จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 142

14 ก.พ. 65

31 พัสดุยา 6,700.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 143

14 ก.พ. 65

32 พัสดุยา 14,637.60 21,186.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 144

14 ก.พ. 65

33 พัสดุยา 10,800.00 10,914.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 145

14 ก.พ. 65

34 พัสดุยา 40,240.00 44,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 146

14 ก.พ. 65



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

35 พัสดุยา 2,400.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 147

14 ก.พ. 65

36 พัสดุยา 2,320.00 2,320.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 147

14 ก.พ. 65

37 พัสดุยา 10,800.00 12,904.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 148

14 ก.พ. 65

38 พัสดุยา 29,000.00 37,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 147

14 ก.พ. 65

39 พัสดุยา 9,400.00 17,152.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 99

14 ก.พ. 65
40 พัสดุยา 1,630.00 1,637.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกดรัก จ ากัด บริษัท บางกอกดรัก จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 149

14 ก.พ. 65

41 พัสดุยา 2,182.80 2,183.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 150

14 ก.พ. 65

42 พัสดุยา 3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 151

14 ก.พ. 65

43 พัสดุยา 3,477.50 3,477.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัดบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 152

14 ก.พ. 65

44 พัสดุยา 4,880.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เมดิคอล จ ากัด บริษัท คอสม่า เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 153

14 ก.พ. 65



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุบริโภคน ้ำดืม 2,190.00        2,190.00 เฉพำะเจำะจง ทีไบร์ทกรุ๊ป ทีไบร์ทกรุ๊ป ใช้เกณฑ์รำคำ 117/2565

วันท่ี 2 กุมภำพันธ์ 2565

2 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรประจ้ำเดือน ธค. 64 2,500.00        2,500.00 เฉพำะเจำะจง เจษฏำก็อปป้ี เจษฏำก็อปป้ี ใช้เกณฑ์รำคำ 138/2565

วันท่ี 3 กุมภำพันธ์ 2565

3 จ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 1,900.00        1,900.00        เฉพำะเจำะจง เป็นหน่ึงชัยออโต้แอร์ เป็นหน่ึงชัยออโต้แอร์ ใช้เกณฑ์รำคำ 121/2565

วันท่ี 4 กุมภำพันธ์ 2565

4 วัสดุคอมพิวเตอร์ 27,000.00      27,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เอส.พี.พำรำกอน หจก.เอส.พี.พำรำกอน ใช้เกณฑ์รำคำ

วันท่ี 7 กุมภำพันธ์ 2565

5 จ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 9,448.10        9,448.10        เฉพำะเจำะจง บริษัทสยำมนิสสันเพชรบูรณ์ จ้ำกัดบริษัทสยำมนิสสันเพชรบูรณ์ จ้ำกัด ใช้เกณฑ์รำคำ 177/2565

วันท่ี 10 มกรำคม 2565

6 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 159,360.00    159,360.00 เฉพำะเจำะจง ดี.เอส.แคร์. ดี.เอส.แคร์. ใช้เกณฑ์รำคำ 157/2565

วันท่ี 8 กุมภำพันธ์ 2565

7 วัสดุบริโภคข้ำวสำร 10,650.00      10,650.00 เฉพำะเจำะจง ดี.เอส.แคร์. ดี.เอส.แคร์. ใช้เกณฑ์รำคำ 163/2565

วันท่ี 9 กุมภำพันธ์ 2565

8 ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต 3,370.50        3,370.50        เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ้ำกัดบริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ้ำกัด ใช้เกณฑ์รำคำ 131/2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์2565

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์2565

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565

วันท่ี 9 กุมภำพันธ์ 2565

9 วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 3,300.00        3,300.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์รำคำ 127/2565

วันท่ี 9 กุมภำพันธ์ 2565

10 จ้ำงท้ำตรำยำง 3,460.00        3,460.00 เฉพำะเจำะจง ยูเน่ียนเอ็กเพรส ยูเน่ียนเอ็กเพรส ใช้เกณฑ์รำคำ 125/2565

วันท่ี 10 กุมภำพันธ์ 2565

11 จ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 6,860.00        6,860.00        เฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงแล อู่ช่ำงแล ใช้เกณฑ์รำคำ 185/2565

วันท่ี 10 มกรำคม 2565

12 จ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 6,000.00        6,000.00        เฉพำะเจำะจง เป็นหน่ึงชัยออโต้แอร์ เป็นหน่ึงชัยออโต้แอร์ ใช้เกณฑ์รำคำ 164/2565

วันท่ี 10 กุมภำพันธ์ 2565

13 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 14,940.00      14,940.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์รำคำ 178/2565

วันท่ี 11 กุมภำพันธ์ 2565

14 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 2,140.00        2,140.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์รำคำ 130/2565

วันท่ี 14 กุมภำพันธ์ 2565

15 ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต 625.95          625.95          เฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ้ำกัดบริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ้ำกัด ใช้เกณฑ์รำคำ 137/2565

วันท่ี 17 กุมภำพันธ์ 2565



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์2565

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565

16 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 12,040.00      12,040.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์รำคำ

วันท่ี 17 กุมภำพันธ์ 2565

17 วัสดุส้ำนักงำน 50,000.00      50,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.เมดิก้ำ แพ็คกิ ง จ้ำกัด บ.เมดิก้ำ แพ็คกิ ง จ้ำกัด ใช้เกณฑ์รำคำ 181/2565

วันท่ี 22 กุมภำพันธ์ 2565

18 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 900.00          900.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์รำคำ 145/2565

วันท่ี 25 กุมภำพันธ์ 2565

19 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 900.00          900.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์รำคำ 145/2565

วันท่ี 25 กุมภำพันธ์ 2565

20 ครุภัณฑ์ต้่ำกว่ำเกณฑ์ส้ำนักงำน 2,490.00        2,490.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์รำคำ 147/2565

วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2565

21 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 36,000.00      36,000.00 เฉพำะเจำะจง ยูเน่ียนเอ็กเพรส ยูเน่ียนเอ็กเพรส ใช้เกณฑ์รำคำ 175/2565

วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2565

22 จ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 8,016.44        8,016.44        เฉพำะเจำะจง บริษัทโตโยต้ำเพชรบูรณ์ จ้ำกัด บริษัทโตโยต้ำเพชรบูรณ์ จ้ำกัด ใช้เกณฑ์รำคำ 183/2565

วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2565

23 วัสดุบริโภคอำหำรสด 4,310.00        4,310.00        เฉพำะเจำะจง นำงอ้ำนวย  ตำลทรัพย์ นำงอ้ำนวย  ตำลทรัพย์ ใช้เกณฑ์รำคำ 115/2565



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์2565

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2565

24 วัสดุบริโภคอำหำรสด 4,065.00        4,065.00        เฉพำะเจำะจง นำงอ้ำนวย  ตำลทรัพย์ นำงอ้ำนวย  ตำลทรัพย์ ใช้เกณฑ์รำคำ 116/2565

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2565

25 วัสดุบริโภคอำหำรสด 4,711.00        4,711.00        เฉพำะเจำะจง นำงอ้ำนวย  ตำลทรัพย์ นำงอ้ำนวย  ตำลทรัพย์ ใช้เกณฑ์รำคำ 118/2565

วันท่ี 3 กุมภำพันธ์ 2565

26 วัสดุบริโภคอำหำรสด 4,323.00        4,323.00        เฉพำะเจำะจง นำงอ้ำนวย  ตำลทรัพย์ นำงอ้ำนวย  ตำลทรัพย์ ใช้เกณฑ์รำคำ 119/2565

วันท่ี 4 กุมภำพันธ์ 2565

27 วัสดุบริโภคอำหำรสด 11,069.00      11,069.00      เฉพำะเจำะจง นำงอ้ำนวย  ตำลทรัพย์ นำงอ้ำนวย  ตำลทรัพย์ ใช้เกณฑ์รำคำ 156/2565

วันท่ี 7 กุมภำพันธ์ 2565

28 วัสดุบริโภคอำหำรสด 4,934.00        4,934.00        เฉพำะเจำะจง นำงอ้ำนวย  ตำลทรัพย์ นำงอ้ำนวย  ตำลทรัพย์ ใช้เกณฑ์รำคำ 120/2565

วันท่ี 7 กุมภำพันธ์ 2565

29 วัสดุบริโภคอำหำรสด 4,871.00        4,871.00        เฉพำะเจำะจง นำงอ้ำนวย  ตำลทรัพย์ นำงอ้ำนวย  ตำลทรัพย์ ใช้เกณฑ์รำคำ 122/2565

วันท่ี 8 กุมภำพันธ์ 2565

30 วัสดุบริโภคอำหำรสด 4,630.00        4,630.00        เฉพำะเจำะจง นำงอ้ำนวย  ตำลทรัพย์ นำงอ้ำนวย  ตำลทรัพย์ ใช้เกณฑ์รำคำ 123/2565

วันท่ี 9 กุมภำพันธ์ 2565



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์2565

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565

31 วัสดุบริโภคอำหำรสด 3,355.00        3,355.00        เฉพำะเจำะจง นำงอ้ำนวย  ตำลทรัพย์ นำงอ้ำนวย  ตำลทรัพย์ ใช้เกณฑ์รำคำ 124/2565

วันท่ี 10 กุมภำพันธ์ 2565

32 วัสดุบริโภคอำหำรสด 4,068.00        4,068.00        เฉพำะเจำะจง นำงอ้ำนวย  ตำลทรัพย์ นำงอ้ำนวย  ตำลทรัพย์ ใช้เกณฑ์รำคำ 126/2565

วันท่ี 11 กุมภำพันธ์ 2565

33 วัสดุบริโภคอำหำรสด 6,833.00        6,833.00        เฉพำะเจำะจง นำงอ้ำนวย  ตำลทรัพย์ นำงอ้ำนวย  ตำลทรัพย์ ใช้เกณฑ์รำคำ 165/2565

วันท่ี 14กุมภำพันธ์ 2565

34 วัสดุบริโภคอำหำรสด 3,368.00        3,368.00        เฉพำะเจำะจง นำงอ้ำนวย  ตำลทรัพย์ นำงอ้ำนวย  ตำลทรัพย์ ใช้เกณฑ์รำคำ 129/2565

วันท่ี 15 กุมภำพันธ์ 2565

35 วัสดุบริโภคอำหำรสด 3,765.00        3,765.00        เฉพำะเจำะจง นำงอ้ำนวย  ตำลทรัพย์ นำงอ้ำนวย  ตำลทรัพย์ ใช้เกณฑ์รำคำ 132/2565

วันท่ี 17กุมภำพันธ์ 2565

36 วัสดุบริโภคอำหำรสด 2,931.00        2,931.00        เฉพำะเจำะจง นำงอ้ำนวย  ตำลทรัพย์ นำงอ้ำนวย  ตำลทรัพย์ ใช้เกณฑ์รำคำ 133/2565

วันท่ี 17 กุมภำพันธ์ 2565

37 วัสดุบริโภคอำหำรสด 3,706.00        3,706.00        เฉพำะเจำะจง นำงอ้ำนวย  ตำลทรัพย์ นำงอ้ำนวย  ตำลทรัพย์ ใช้เกณฑ์รำคำ 134/2565

วันท่ี 18กุมภำพันธ์ 2565

38 วัสดุบริโภคอำหำรสด 4,898.00        4,898.00        เฉพำะเจำะจง นำงอ้ำนวย  ตำลทรัพย์ นำงอ้ำนวย  ตำลทรัพย์ ใช้เกณฑ์รำคำ 135/2565



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์2565

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565

วันท่ี 21 กุมภำพันธ์ 2565

39 วัสดุบริโภคอำหำรสด 3,994.00        3,994.00        เฉพำะเจำะจง นำงอ้ำนวย  ตำลทรัพย์ นำงอ้ำนวย  ตำลทรัพย์ ใช้เกณฑ์รำคำ 136/2565

วันท่ี 21 กุมภำพันธ์ 2565

40 วัสดุบริโภคอำหำรสด 2,811.00        2,811.00        เฉพำะเจำะจง นำงอ้ำนวย  ตำลทรัพย์ นำงอ้ำนวย  ตำลทรัพย์ ใช้เกณฑ์รำคำ 141/2565

วันท่ี 22 กุมภำพันธ์ 2565

41 วัสดุบริโภคอำหำรสด 3,072.00        3,072.00        เฉพำะเจำะจง นำงอ้ำนวย  ตำลทรัพย์ นำงอ้ำนวย  ตำลทรัพย์ ใช้เกณฑ์รำคำ 142/2565

วันท่ี 23กุมภำพันธ์ 2565

42 วัสดุบริโภคอำหำรสด 3,440.00        3,440.00        เฉพำะเจำะจง นำงอ้ำนวย  ตำลทรัพย์ นำงอ้ำนวย  ตำลทรัพย์ ใช้เกณฑ์รำคำ 143/2565

วันท่ี 24 กุมภำพันธ์ 2565

43 วัสดุบริโภคอำหำรสด 2,912.00        2,912.00        เฉพำะเจำะจง นำงอ้ำนวย  ตำลทรัพย์ นำงอ้ำนวย  ตำลทรัพย์ ใช้เกณฑ์รำคำ 144/2565

วันท่ี 25 กุมภำพันธ์ 2565

44 วัสดุบริโภคอำหำรสด 6,030.00        6,030.00        เฉพำะเจำะจง นำงอ้ำนวย  ตำลทรัพย์ นำงอ้ำนวย  ตำลทรัพย์ ใช้เกณฑ์รำคำ 182/2565

วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2565

45 วัสดุบริโภคอำหำรสด 3,295.00        3,295.00        เฉพำะเจำะจง นำงอ้ำนวย  ตำลทรัพย์ นำงอ้ำนวย  ตำลทรัพย์ ใช้เกณฑ์รำคำ 145/2565

วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุการแพทย์ 43,000.00        43,000.00          เฉพาะเจาะจง บ.ไฮแวนเมดิคอลจ ำกดั บ.ไฮแวนเมดิคอลจ ำกดั ใช้เกณฑ์ราคา

2 วัสดุการแพทย์ 28,800.00        28,800.00          เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอคอททอนจ ากดั บ.ไบโอคอททอนจ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

3 วัสดุการแพทย์ 9,095.00          9,095.00            เฉพาะเจาะจง บ.DKSH จ ากดั บ.DKSH จ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

4 วัสดุการแพทย์ 9,600.00          9,600.00            เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มาจ ากดั บ.ซิลลิคฟาร์มาจ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

5 วัสดุการแพทย์ 32,474.13        32,474.13          เฉพาะเจาะจง บ.แอร์ลิควิดจ ากดั บ.แอร์ลิควิดจ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

6 วัสดุการแพทย์ 38,885.61        38,885.61          เฉพาะเจาะจง บ.แอร์ลิควิดจ ากดั บ.แอร์ลิควิดจ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

7 วัสดุการแพทย์ 72,000.00        72,000.00          เฉพาะเจาะจง บ.แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ จ  ากดั บ.แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ จ  ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

8 วัสดุการแพทย์ 14,400.00        14,400.00          เฉพาะเจาะจง บ.ทรูเมดิคอลจ ากดั บ.ทรูเมดิคอลจ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

9 วัสดุการแพทย์ 7,800.00          7,800.00            เฉพาะเจาะจง บ.แอสเซนตเ์มดิคอลจ ากดั บ.แอสเซนตเ์มดิคอลจ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

10 วัสดุการแพทย์ 9,202.00          9,202.00            เฉพาะเจาะจง บ.DKSH จ ากดั บ.DKSH จ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

11 วัสดุการแพทย์ 8,000.00          8,000.00            เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซเ์มดจ ากดั บ.ไซเอนซเ์มดจ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

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

13 วัสดุการแพทย์ 9,800.00          9,800.00            เฉพาะเจาะจง บ.แอสเซนตเ์มดิคอลจ ากดั บ.แอสเซนตเ์มดิคอลจ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

14 วัสดุการแพทย์ 38,911.25        38,911.25          เฉพาะเจาะจง บ.แอร์ลิควิดจ ากดั บ.แอร์ลิควิดจ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

15 วัสดุการแพทย์ 21,000.00        21,000.00          เฉพาะเจาะจง บ.เอคทีพไลฟ์เซอร์วิสจ ำกดั บ.เอคทีพไลฟ์เซอร์วิสจ ำกดั ใช้เกณฑ์ราคา

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2565

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 15,000.00         15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศตคุณเคร่ืองแบบ ร้านศตคุณเคร่ืองแบบ ใช้เกณฑ์ราคา 186/2565

วันท่ี 2 มีนาคม 2565

2 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4,423.38           4,423.38     เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามนิสสันเพชรบูรณ์ จ ากัด บริษัทสยามนิสสันเพชรบูรณ์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 154/2565

วันท่ี 4 มีนาคม 2565

3 วัสดุบริโภคข้าวสาร 10,650.00         10,650.00 เฉพาะเจาะจง ดี.เอส.แคร์. ดี.เอส.แคร์. ใช้เกณฑ์ราคา 194/2565

วันท่ี 4 มีนาคม 2565

4 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3,344.01           3,344.01     เฉพาะเจาะจง บ.สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ บ.สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ ใช้เกณฑ์ราคา 123/2565

วันท่ี 8 มีนาคม 2565

5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,000.00           5,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.บีพีศูนย์ล้อยางยนต์ จ ากัด บ.บีพีศูนย์ล้อยางยนต์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 193/2565

วันท่ี 9 มีนาคม 2565

6 วัสดุบริโภคอาหารสด 3,404.00           3,404.00     เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 148/2565

วันท่ี 1 มีนาคม 2565

7 วัสดุบริโภคอาหารสด 3,413.00           3,413.00     เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 149/2565

วันท่ี 2 มีนาคม 2565

8 วัสดุบริโภคอาหารสด 3,510.00           3,510.00     เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 150/2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2565

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี 24 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2565

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี 24 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565

วันท่ี 3 มีนาคม 2565

9 วัสดุบริโภคอาหารสด 4,238.00           4,238.00     เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 152/2565

วันท่ี 4 มีนาคม 2565

10 วัสดุบริโภคอาหารสด 5,878.00           5,878.00     เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 192/2565

วันท่ี 7 มีนาคม 2565

11 วัสดุบริโภคอาหารสด 3,051.00           3,051.00     เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 155/2565

วันท่ี 7มีนาคม 2565

12 วัสดุบริโภคอาหารสด 3,493.00           3,493.00     เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 156/2565

วันท่ี 8 มีนาคม 2565


