
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 พัสดุยา 5,400.00 5,457.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 15

8 ต.ค. 64

2 พัสดุยา 21,400.00 40,700.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 15

8 ต.ค. 64

3 พัสดุยา 8,000.00 9,875.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 15

8 ต.ค. 64

4 พัสดุยา 3,800.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 24

1 พ.ย. 64

5 พัสดุยา 82,440.00 245,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 25

1 พ.ย. 64

6 พัสดุยา 29,000.00 37,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 26

1 พ.ย. 64

7 พัสดุยา 34,240.00 55,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 27

1 พ.ย. 64

8 พัสดุยา 61,525.00 94,695.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอโรแคร์ จ ากัด บริษัท แอโรแคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 28

1 พ.ย. 64

9 พัสดุยา 16,200.00 19,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัดบริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 29

1 พ.ย. 64

10 พัสดุยา 77,000.00 133,964.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 30

1 พ.ย. 64

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2564

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....1..... เดือน .......ธันวำคม..... พ.ศ. 2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

11 พัสดุยา 24,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 31

1 พ.ย. 64

12 พัสดุยา 10,800.00 11,042.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 32

1 พ.ย. 64

13 พัสดุยา 56,941.28 75,774.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 23

1 พ.ย. 64

14 พัสดุยา 20,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 23

1 พ.ย. 64

15 พัสดุยา 1,000.00 1,052.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 23

1 พ.ย. 64

16 พัสดุยา 2,388.00 2,388.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 23

1 พ.ย. 64

17 พัสดุยา 7,800.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 23

1 พ.ย. 64

18 พัสดุยา 11,523.00 11,773.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 23

1 พ.ย. 64

19 พัสดุยา 16,600.00 20,009.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 33

5 พ.ย. 64

20 พัสดุยา 19,195.80 19,195.80 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 33

5 พ.ย. 64

21 พัสดุยา 44,000.00 49,600.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 33

5 พ.ย. 64

22 พัสดุยา 6,676.80 6,676.80 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 33

5 พ.ย. 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

23 พัสดุยา 14,400.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 34

8 พ.ย. 64

24 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 35

8 พ.ย. 64

25 พัสดุยา 72,000.00 76,739.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย) จ ากัดบริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย) จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 36

8 พ.ย. 64

26 พัสดุยา 235,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 37

8 พ.ย. 64

27 พัสดุยา 371,500.00 647,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 38

8 พ.ย. 64

28 พัสดุยา 10,218.50 10,218.50 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 39

9 พ.ย. 64

29 พัสดุยา 35,364.26 35,534.78 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 39

9 พ.ย. 64

30 พัสดุยา 11,242.80 11,242.80 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 39

9 พ.ย. 64

31 พัสดุยา 3,144.00 3,144.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัดบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 41

15 พ.ย. 64

32 พัสดุยา 8,250.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเช่ียน ยูเน่ียน แล็บบอราตอร่ี จ ากัดบริษัท เอเช่ียน ยูเน่ียน แล็บบอราตอร่ี จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 42

15 พ.ย. 64

33 พัสดุยา 19,800.00 19,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 43

15 พ.ย. 64

34 พัสดุยา 8,800.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 44

15 พ.ย. 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

35 พัสดุยา 12,750.00 20,010.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 45

15 พ.ย. 64

36 พัสดุยา 11,556.00 18,043.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัดบริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 46

15 พ.ย. 64

37 พัสดุยา 10,800.00 20,036.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัดบริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 47

15 พ.ย. 64

38 พัสดุยา 76,408.00 102,883.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 48

15 พ.ย. 64

39 พัสดุยา 17,650.00 18,400.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 49

15 พ.ย. 64

40 พัสดุยา 1,900.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน)บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 50

15 พ.ย. 64

41 พัสดุยา 4,600.00            4,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 51

15 พ.ย. 64

42 พัสดุยา 17,000.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด บริษัท มาสุ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 52

15 พ.ย. 64

43 พัสดุยา 2,311.20 2,311.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี เอ็ล ฮ้ัว จ ากัด บริษัท บี เอ็ล ฮ้ัว จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 53

22 พ.ย. 64

44 พัสดุยา 2,320.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี บริษัท แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 54

22 พ.ย. 64

45 พัสดุยา 1,800.00 1,808.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัดบริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 55

22 พ.ย. 64

46 พัสดุยา 1,015.00 1,015.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 56

22 พ.ย. 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

47 พัสดุยา 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 57

22 พ.ย. 64



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุงานบ้านงานครัว 272,520.00            272,520.00 เฉพาะเจาะจง ดี.เอส.แคร์. ดี.เอส.แคร์. ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2564

2 วัสดุส านักงาน 2,500.00               2,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน หจก.ภาสิน ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2564

3 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,500.00               2,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างพานิช หจก.ผลสว่างพานิช ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564

4 วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,790.00               4,790.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.พี.พารากอน หจก.เอส.พี.พารากอน ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2564

5 วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,317.00               3,317.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.พี.พารากอน หจก.เอส.พี.พารากอน ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564

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

วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2564

7 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 47,520.00              47,520.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างบริการ หจก.ผลสว่างบริการ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2564

8 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 49,360.00              49,360.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างบริการ หจก.ผลสว่างบริการ ใช้เกณฑ์ราคา

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม-มีนำคม 2565

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....30..... เดือน ........พฤศจิกำยน...... 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 2565

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....30..... เดือน ........พฤศจิกำยน...... พ.ศ. 2564

วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564

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

วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564

10 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,310.00               7,310.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564

11 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,980.00               3,980.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564

12 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,600.00              20,600.00           เฉพาะเจาะจง บ.บีพีศูนย์ล้อยางยนต์ บ.บีพีศูนย์ล้อยางยนต์ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2564

12 วัสดุก่อสร้าง 10,274.00              10,274.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยถาวรบึงสามพัน หจก.ไทยถาวรบึงสามพัน ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564

13 วัสดุก่อสร้าง 4,588.00               4,588.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยถาวรบึงสามพัน หจก.ไทยถาวรบึงสามพัน ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564

14 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 51,600.00              51,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดิษยาพรรณ หจก.ดิษยาพรรณ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 29 พฤศจิกายน 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 2565

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....30..... เดือน ........พฤศจิกำยน...... พ.ศ. 2564

15 วัสดุบริโภคน้ าดืม 5,100.00               5,100.00 เฉพาะเจาะจง ทีไบร์ทกรุ๊ป ทีไบร์ทกรุ๊ป ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2564

16 วัสดุบริโภคข้าวสาร 10,650.00              10,650.00 เฉพาะเจาะจง ดี.เอส.แคร์. ดี.เอส.แคร์. ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564

17 วัสดุบริโภคน้ าดืม 5,460.00               5,460.00 เฉพาะเจาะจง ทีไบร์ทกรุ๊ป ทีไบร์ทกรุ๊ป ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564

18 วัสดุบริโภคอาหารสด 47,743.00              47,743.00           เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564

19 วัสดุบริโภคอาหารสด 65,282.00              65,282.00           เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2564

20 จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเช้ือไปเผาท าลาย พย.64 39,542.00              39,542.00           เฉพาะเจาะจง บ.ไอซี ควอลิต้ี ซีสเท็ม จ ากัด บ.ไอซี ควอลิต้ี ซีสเท็ม จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2564

21 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าเดือน ตค. 64 2,500.00               2,500.00 เฉพาะเจาะจง เจษฏาก็อปป้ี เจษฏาก็อปป้ี ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564

22 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 625.95                  625.95               เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัดบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม-มีนำคม 2565

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....30..... เดือน ........พฤศจิกำยน...... พ.ศ. 2564

วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564

23 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 3,370.50               3,370.50             เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัดบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2564

24 จ้างบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ส านักงานเคร่ืองปรับอากาศ 1,500.00               1,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564

25 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1,645.66               1,645.66             เฉพาะเจาะจง บ.สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ บ.สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2564

26 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 10,262.37              10,262.37           เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด บริษัทโตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2564

27 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 5,810.00               5,810.00             เฉพาะเจาะจง เป็นหน่ึงชัยออโต้แอร์ เป็นหน่ึงชัยออโต้แอร์ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564

28 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 26,125.00              26,125.00           เฉพาะเจาะจง บ.บางกอกเมดิคอล ซอฟต์แวร์ จ ากัดบ.บางกอกเมดิคอล ซอฟต์แวร์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

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

1 วัสดุการแพทย์ 1,637.10     1,637.10     เฉพาะเจาะจง หจก.จันทร์วรากรณ์ หจก.จันทร์วรากรณ์ ใช้เกณฑ์ราคา

2 วัสดุการแพทย์ 6,000.00     6,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทเทคโนโลยีแอนด์โปรดัคส์จ ากัด บ.สมาร์ทเทคโนโลยีแอนด์โปรดัคส์จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

3 วัสดุการแพทย์ 28,800.00    28,800.00   เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอคอททอนจ ากัด บ.ไบโอคอททอนจ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

4 วัสดุการแพทย์ 62,400.00    62,400.00   เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิงจ ากัด บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิงจ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

5 วัสดุการแพทย์ 30,520.00    30,520.00   เฉพาะเจาะจง บ.ไฮแวนเมดิคอลจ ากัด บ.ไฮแวนเมดิคอลจ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

6 วัสดุการแพทย์ 7,990.00     7,990.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอคทีพไลฟ์เซอร์วิสจ ากัด บ.เอคทีพไลฟ์เซอร์วิสจ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

7 วัสดุการแพทย์ 8,560.00     8,560.00     เฉพาะเจาะจง บ.เฟอร์โน่จ ากัด บ.เฟอร์โน่จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

8 วัสดุการแพทย์ 35,664.02    35,664.02   เฉพาะเจาะจง บ.แอร์ลิควิดจ ากัด บ.แอร์ลิควิดจ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2564

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564


