
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 พัสดุยา 6,288.60 6,300.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 33

5 พ.ย. 64

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

5 พ.ย. 64

3 พัสดุยา 7,400.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 40

15 พ.ย. 64

4 พัสดุยา 31,276.40          38,676.40 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 40

15 พ.ย. 64

5 พัสดุยา 6,762.40 6,762.40 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 40

15 พ.ย. 64

6 พัสดุยา 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเอฟดี จ ากัด บริษัท ไทยเอฟดี จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 59

1 ธ.ค. 64

7 พัสดุยา 5,500.00 9,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 60

1 ธ.ค. 64

8 พัสดุยา 16,900.00 36,598.60 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 61

1 ธ.ค. 64

9 พัสดุยา 5,382.10 5,382.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินแพคฟาร์มา จ ากัด บริษัท อินแพคฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 62

1 ธ.ค. 64

10 พัสดุยา 80,280.00 90,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัดบริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 63

1 ธ.ค. 64

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2564

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....1..... เดือน .......มกรำคม..... พ.ศ. 2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

11 พัสดุยา 46,500.00          75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัดบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 64

1 ธ.ค. 64

12 พัสดุยา 17,300.00 21,817.30 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 58

1 ธ.ค. 64

13 พัสดุยา 2,224.40 7,521.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 58

1 ธ.ค. 64

14 พัสดุยา 5,600.00            7,373.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 58

1 ธ.ค. 64

15 พัสดุยา 3,584.50 3,639.20 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 65

3 ธ.ค. 64

16 พัสดุยา 17,655.00 27,636.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 65

3 ธ.ค. 64

17 พัสดุยา 26,964.00          46,800.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 65

3 ธ.ค. 64

18 พัสดุยา 2,800.00 2,942.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกดรัก จ ากัด บริษัท บางกอกดรัก จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 66

8 ธ.ค. 64

19 พัสดุยา 19,200.00 54,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 67

8 ธ.ค. 64

20 พัสดุยา 6,250.00 12,037.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย) จ ากัดบริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย) จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 68

8 ธ.ค. 64

21 พัสดุยา 46,800.00 132,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 69

8 ธ.ค. 64

22 พัสดุยา 7,500.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัดบริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 70

8 ธ.ค. 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

23 พัสดุยา 5,568.00 5,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 71

8 ธ.ค. 64

24 พัสดุยา 24,824.00 30,455.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 72

8 ธ.ค. 64

25 พัสดุยา 37,800.00 70,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 73

8 ธ.ค. 64

26 พัสดุยา 6,500.00 6,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 74

8 ธ.ค. 64

27 พัสดุยา 4,140.00 4,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 75

8 ธ.ค. 64

28 พัสดุยา 10,194.00 10,194.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จ ากัด บริษัท ยูนีซัน จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 76

8 ธ.ค. 64

29 พัสดุยา 6,902.00 8,250.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 77

8 ธ.ค. 64

30 พัสดุยา 19,046.00 26,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัดบริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 78

9 ธ.ค. 64

31 พัสดุยา 6,940.02 6,940.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัดบริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 79

13 ธ.ค. 64

32 พัสดุยา 14,500.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัดบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 80

14 ธ.ค. 64

33 พัสดุยา 13,000.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด 81

14 ธ.ค. 64

34 พัสดุยา 41,524.00 48,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เมดิคอล จ ากัด บริษัท คอสม่า เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 82

14 ธ.ค. 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

35 พัสดุยา 4,290.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน)บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 83

15 ธ.ค. 64

36 พัสดุยา 1,670.00 1,670.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี หจก.ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 84

15 ธ.ค. 64

37 พัสดุยา 3,081.60 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดด้ิง จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดด้ิง จ ากัด 85

15 ธ.ค. 64

38 พัสดุยา 8,500.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกดรัก จ ากัด บริษัท บางกอกดรัก จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 86

15 ธ.ค. 64

39 พัสดุยา 4,830.00 10,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน)บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 87

21 ธ.ค. 64

40 พัสดุยา 2,696.40 3,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินแพคฟาร์มา จ ากัด บริษัท อินแพคฟาร์มา จ ากัด 88

21 ธ.ค. 64

41 พัสดุยา 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกดรัก จ ากัด บริษัท บางกอกดรัก จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 89

21 ธ.ค. 64



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุงานบ้านงานครัว 759.00            759.00 เฉพาะเจาะจง ช้างการไฟฟ้า 2 ช้างการไฟฟ้า 2 ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 17 ธันวาคม 2564

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

วันท่ี 20 ธันวาคม 2564

3 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 40,570.00        40,570.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างบริการ หจก.ผลสว่างบริการ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 16 ธันวาคม 2564

4 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 46,360.00        46,360.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างบริการ หจก.ผลสว่างบริการ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 1 ธันวาคม 2564

5 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 550.00            550.00 เฉพาะเจาะจง ช้างการไฟฟ้า 2 ช้างการไฟฟ้า 2 ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 17 ธันวาคม 2564

6 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 550.00            550.00 เฉพาะเจาะจง ช้างการไฟฟ้า 2 ช้างการไฟฟ้า 2 ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 1 ธันวาคม 2564

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

วันท่ี 20 ธันวาคม 2564

8 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,900.00          3,900.00             เฉพาะเจาะจง บัญชาการช่าง บัญชาการช่าง ใช้เกณฑ์ราคา

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม-มีนำคม 2565

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....31..... เดือน ........ธันวำคม...... 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 .....31..... เดือน ........ธันวำคม...... พ.ศ. 2564

วันท่ี 13 ธันวาคม 2564

9 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,960.00        13,960.00           เฉพาะเจาะจง บ.บีพีศูนย์ล้อยางยนต์ บ.บีพีศูนย์ล้อยางยนต์ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 3 ธันวาคม 2564

10 วัสดุการเกษตร 3,412.00          3,412.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยถาวรบึงสามพัน หจก.ไทยถาวรบึงสามพัน ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 30 ธันวาคม 2564

11 วัสดุการเกษตร 1,500.00          1,500.00 เฉพาะเจาะจง ศุภวัฒน์การเกษตร ศุภวัฒน์การเกษตร ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 7 ธันวาคม 2564

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

วันท่ี 9 ธันวาคม 2564

13 วัสดุบริโภคอาหารสด 3,128.00          3,128.00             เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 1 ธันวาคม 2564

14 วัสดุบริโภคอาหารสด 3,656.00          3,656.00             เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 2 ธันวาคม 2564

15 วัสดุบริโภคอาหารสด 2,718.00          2,718.00             เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 3 ธันวาคม 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 .....31..... เดือน ........ธันวำคม...... พ.ศ. 2564

16 วัสดุบริโภคอาหารสด 4,416.00          4,416.00             เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 7 ธันวาคม 2564

17 วัสดุบริโภคอาหารสด 1,250.00          1,250.00             เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 7 ธันวาคม 2564

18 วัสดุบริโภคอาหารสด 2,070.00          2,070.00             เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 7 ธันวาคม 2564

19 วัสดุบริโภคอาหารสด 3,213.00          3,213.00             เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 8 ธันวาคม 2564

20 วัสดุบริโภคอาหารสด 2,253.00          2,253.00             เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 9 ธันวาคม 2564

19 วัสดุบริโภคอาหารสด 2,046.00          2,046.00             เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 13 ธันวาคม 2564

20 วัสดุบริโภคอาหารสด 3,928.00          3,928.00             เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 13 ธันวาคม 2564

21 วัสดุบริโภคอาหารสด 1,692.00          1,692.00             เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ 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 .....31..... เดือน ........ธันวำคม...... พ.ศ. 2564

วันท่ี 13 ธันวาคม 2564

22 วัสดุบริโภคอาหารสด 2,245.00          2,245.00             เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 14 ธันวาคม 2564

23 วัสดุบริโภคอาหารสด 2,573.00          2,573.00             เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 15 ธันวาคม 2564

24 วัสดุบริโภคอาหารสด 2,234.00          2,234.00             เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 16 ธันวาคม 2564

25 วัสดุบริโภคอาหารสด 1,780.00          1,780.00             เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 17 ธันวาคม 2564

26 วัสดุบริโภคอาหารสด 3,255.00          3,255.00             เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 20 ธันวาคม 2564

27 วัสดุบริโภคอาหารสด 2,297.00          2,297.00             เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 20 ธันวาคม 2564

28 วัสดุบริโภคอาหารสด 2,418.00          2,418.00             เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 21 ธันวาคม 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 .....31..... เดือน ........ธันวำคม...... พ.ศ. 2564

29 วัสดุบริโภคอาหารสด 2,309.00          2,309.00             เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 22 ธันวาคม 2564

30 วัสดุบริโภคอาหารสด 2,218.00          2,218.00             เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 23 ธันวาคม 2564

31 วัสดุบริโภคอาหารสด 2,935.00          2,935.00             เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 24 ธันวาคม 2564

32 วัสดุบริโภคอาหารสด 4,923.00          4,923.00             เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 27 ธันวาคม 2564

33 วัสดุบริโภคอาหารสด 2,178.00          2,178.00             เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 27 ธันวาคม 2564

34 วัสดุบริโภคอาหารสด 2,477.00          2,477.00             เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 28 ธันวาคม 2564

35 วัสดุบริโภคอาหารสด 1,710.00          1,710.00             เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 29 ธันวาคม 2564

36 จ้างเหมาตัดเย็บเส้ือกราวสีเขียวแขนยาว 3,080.00          3,080.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีย์พร  มหาหิงค์ุ นางสาวสุรีย์พร  มหาหิงค์ุ 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 .....31..... เดือน ........ธันวำคม...... พ.ศ. 2564

วันท่ี 24 ธันวาคม 2564

37 จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเช้ือไปเผาท าลาย พย.6436,516.00        36,516.00           เฉพาะเจาะจง บ.ไอซี ควอลิต้ี ซีสเท็ม จ ากัด บ.ไอซี ควอลิต้ี ซีสเท็ม จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 3 ธันวาคม 2564

38 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าเดือน พย. 64 2,500.00          2,500.00 เฉพาะเจาะจง เจษฏาก็อปป้ี เจษฏาก็อปป้ี ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 3 ธันวาคม 2564

39 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 625.95            625.95               เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 21 ธันวาคม 2564

40 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 3,370.50          3,370.50             เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 14 ธันวาคม 2564

41 จ้างท าตรายาง 2,850.00          2,850.00 เฉพาะเจาะจง ยูเน่ียนเอ็กเพรส ยูเน่ียนเอ็กเพรส ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 3 ธันวาคม 2564

42 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองป่ันไฟ 43,666.70        43,666.70           เฉพาะเจาะจง หจก.วี.อาร์.แสตนดาร์ด เยนเนอร์เรเตอร์หจก.วี.อาร์.แสตนดาร์ด เยนเนอร์เรเตอร์ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 13 ธันวาคม 2564

43 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองป่ันไฟ 58,101.00        58,101.00           เฉพาะเจาะจง หจก.วี.อาร์.แสตนดาร์ด เยนเนอร์เรเตอร์หจก.วี.อาร์.แสตนดาร์ด เยนเนอร์เรเตอร์ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 8 ธันวาคม 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 .....31..... เดือน ........ธันวำคม...... พ.ศ. 2564

44 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงานเคร่ืองปรับอากาศ 2,350.00          2,350.00             เฉพาะเจาะจง ไทด์แอร์&เซอร์วิส ไทด์แอร์&เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 3 ธันวาคม 2564

45 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4,305.68          4,305.68             เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด บริษัทโตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 24 ธันวาคม 2564

46 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4,462.97          4,462.97             เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด บริษัทโตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 24 ธันวาคม 2564

47 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2,536.44          2,536.44             เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด บริษัทโตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 13 ธันวาคม 2564

48 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2,272.68          2,272.68             เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด บริษัทโตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 3 ธันวาคม 2564



หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุการแพทย์ 9,202.00          9,202.00            เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง ใช้เกณฑ์ราคา

2 วัสดุการแพทย์ 35,200.00        35,200.00          
เฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดคัส์ บ.พี.เอ็น.โปรดคัส์ ใช้เกณฑ์ราคา

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

4 วัสดุการแพทย์ 30,170.00        30,170.00          
เฉพาะเจาะจง บ.น าวิวฒัน์การช่าง(1992)จ ากดั บ.น าวิวฒัน์การช่าง(1992)จ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

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

6 วัสดุการแพทย์ 3,145.80          3,145.80            
เฉพาะเจาะจง หจก.จนัทร์วรากรณ์ หจก.จนัทร์วรากรณ์ ใช้เกณฑ์ราคา

7 วัสดุการแพทย์ 39,847.34        39,847.34          
เฉพาะเจาะจง บ.แอร์ลิควิดจ ากดั บ.แอร์ลิควิดจ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

8 วัสดุการแพทย์ 3,000.00          3,000.00            
เฉพาะเจาะจง บ.บางกอก ดรัก จ ากดั บ.บางกอก ดรัก จ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

9 วัสดุการแพทย์ 40,534.34        40,534.34          
เฉพาะเจาะจง บ.แอร์ลิควิดจ ากดั บ.แอร์ลิควิดจ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

10 วัสดุการแพทย์ 44,509.22        44,509.22          
เฉพาะเจาะจง บ.แอร์ลิควิดจ ากดั บ.แอร์ลิควิดจ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

11 วัสดุการแพทย์ 29,000.00        29,000.00          
เฉพาะเจาะจง บ.แอสเซนตเ์มดิคอลจ ากดั บ.แอสเซนตเ์มดิคอลจ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

12 วัสดุการแพทย์ 32,100.00        32,100.00          
เฉพาะเจาะจง บ.DKSH จ ากดั บ.DKSH จ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   ธันวำคม 2564

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   ธันวำคม 2564

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564

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

15 วัสดุการแพทย์ 4,280.00          4,280.00            
เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มาจ ากดั บ.ซิลลิคฟาร์มาจ ากดั ใช้เกณฑ์ราคา


