
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีของสัญญำ วันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 พัสดุยา 9,244.80 9,244.80 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 209 5 เม.ย. 65

2 พัสดุยา 19,260.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 192 1 เม.ย. 65

3 พัสดุยา 19,260.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 192 1 เม.ย. 65

4 พัสดุยา 19,260.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 192 1 เม.ย. 65

5 พัสดุยา 38,520.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 192 1 เม.ย. 65

6 พัสดุยา 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 209 5 เม.ย. 65

7 พัสดุยา 1,100.00 1,445.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 209 5 เม.ย. 65

8 พัสดุยา 40,874.00 69,300.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 238 2 พ.ค. 65

9 พัสดุยา 2,745.40 8,042.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 238 2 พ.ค. 65

10 พัสดุยา 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 237 2 พ.ค. 65

11 พัสดุยา 33,970.00 34,260.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 248 9 พ.ค. 65

12 พัสดุยา 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 248 9 พ.ค. 65

13 พัสดุยา 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 248 9 พ.ค. 65

14 พัสดุยา 52,458.20 53,313.20 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 255 18 พ.ค. 65

15 พัสดุยา 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 255 18 พ.ค. 65

16 พัสดุยา 16,692.00 16,692.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 262 25 พ.ค. 65

17 พัสดุยา 10,169.00 10,507.40 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 262 25 พ.ค. 65

18 พัสดุยา 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 263 1 มิ.ย. 65

19 พัสดุยา 38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 264 1 มิ.ย. 65

20 พัสดุยา 76,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 265 1 มิ.ย. 65

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2565

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....29..... เดือน .......มิถุนำยน.... พ.ศ. 2565



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีของสัญญำ วันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2565

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....29..... เดือน .......มิถุนำยน.... พ.ศ. 2565

21 พัสดุยา 48,150.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 266 1 มิ.ย. 65

22 พัสดุยา 13,375.00 13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 267 1 มิ.ย. 65

23 พัสดุยา 2,150.00 3,475.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 268 1 มิ.ย. 65

24 พัสดุยา 13,420.00          27,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เมดิคอล จ ากัด บริษัท คอสม่า เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 269 1 มิ.ย. 65

25 พัสดุยา 8,250.00 8,251.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัดบริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 270 1 มิ.ย. 65

26 พัสดุยา 3,462.60 3,509.60 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 262 1 มิ.ย. 65

27 พัสดุยา 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 262 1 มิ.ย. 65

28 พัสดุยา 4,800.00 6,227.40 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 272 8 มิ.ย. 65

29 พัสดุยา 9,120.00 9,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 273 8 มิ.ย. 65

30 พัสดุยา 14,400.00 17,205.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 274 8 มิ.ย. 65

31 พัสดุยา 15,200.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 275 8 มิ.ย. 65

32 พัสดุยา 18,690.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 276 8 มิ.ย. 65

33 พัสดุยา 94,250.00 111,408.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 277 8 มิ.ย. 65

34 พัสดุยา 5,000.00 5,001.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 278 8 มิ.ย. 65

35 พัสดุยา 51,360.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี เอ็ล ฮ้ัว จ ากัด บริษัท บี เอ็ล ฮ้ัว จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 279 8 มิ.ย. 65

36 พัสดุยา 14,892.00 22,095.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 271 8 มิ.ย. 65

37 พัสดุยา 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 271 8 มิ.ย. 65

38 พัสดุยา 39,600.00 59,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 280 13 มิ.ย. 65

39 พัสดุยา 3,477.50 3,477.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัดบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 281 15 มิ.ย. 65

40 พัสดุยา 5,350.00 7,096.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 282 16 มิ.ย. 65



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีของสัญญำ วันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2565
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วันท่ี .....29..... เดือน .......มิถุนำยน.... พ.ศ. 2565

41 พัสดุยา 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 283 16 มิ.ย. 65

42 พัสดุยา 20,250.00 20,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัดบริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 284 16 มิ.ย. 65

43 พัสดุยา 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 285 21 มิ.ย. 65

44 พัสดุยา 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ็น.พี. เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที.เอ็น.พี. เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 286 21 มิ.ย. 65

45 พัสดุยา 17,815.50 17,815.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 287 21 มิ.ย. 65

46 พัสดุยา 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 288 21 มิ.ย. 65

47 พัสดุยา 17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 289 22 มิ.ย. 65



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ�าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ�าง โดยสรุป หรือข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน ๙๓,๓๙๐ ๙๓,๓๙๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว�างบริการ หจก.ผลสว�างบริการ ใช�เกณฑ�ราคา

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

วัสดุบริโภคอาหารสด 1 มิย.65 ๓,๔๒๑ ๓,๔๒๑ เฉพาะเจาะจง นางอํานวย ตาลทรัพย� นางอํานวย ตาลทรัพย� ใช�เกณฑ�ราคา ๒๘๑/๖๕

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

วัสดุบริโภคอาหารสด 2 มิย.65 ๒,๖๐๔ ๒,๖๐๔ เฉพาะเจาะจง นางอํานวย ตาลทรัพย� นางอํานวย ตาลทรัพย� ใช�เกณฑ�ราคา ๒๘๒/๖๕

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ค�าเช�าเคร่ืองถ�ายเอกสาร เดือน พค.65 ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง เจษฏาก�อปป�� เจษฏาก�อปป�� ใช�เกณฑ�ราคา ๒๘๕/๖๕

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

วัสดุบริโภคอาหารสด 3-5 มิย.65 ๗,๗๙๙ ๗,๗๙๙ เฉพาะเจาะจง นางอํานวย ตาลทรัพย� นางอํานวย ตาลทรัพย� ใช�เกณฑ�ราคา ๓๕๖/๖๕

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

วัสดุบริโภคอาหารสด 6 มิย.65 ๓,๐๒๓ ๓,๐๒๓ เฉพาะเจาะจง นางอํานวย ตาลทรัพย� นางอํานวย ตาลทรัพย� ใช�เกณฑ�ราคา ๒๘๓/๖๕

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

จ�างเหมาขนย�ายขยะติดเช้ือไปเผาทําลาย พค.65 เฉพาะเจาะจง บ.ไอซี ควอลิติ๊ ซิสเท็ม จํากัด บ.ไอซี ควอลิติ๊ ซิสเท็ม จํากัด ใช�เกณฑ�ราคา ๒๘๔/๖๕

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

จ�างซ�อมแซมวัสดุยานพาหนะและขนส�ง ๑๕,๐๒๘ ๑๕,๐๒๘ เฉพาะเจาะจง บ.สันติอีซูซุเพชรบูรณ� จํากัด บ.สันติอีซูซุเพชรบูรณ� จํากัด ใช�เกณฑ�ราคา

จํานวน  ๓  รายการ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
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แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน มิถุนายน 2565

(ชื่อหน�วยงาน) โรงพยาบาลบึงสามพัน

วันที่ .....๑-๓๐.... เดือน ........มิถุนายน...... พ.ศ. ๒๕๖๕

1

2



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ�าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ�าง โดยสรุป หรือข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน มิถุนายน 2565

(ชื่อหน�วยงาน) โรงพยาบาลบึงสามพัน

วันที่ .....๑-๓๐.... เดือน ........มิถุนายน...... พ.ศ. ๒๕๖๕

วัสดุบริโภคอาหารสด 7 มิย.65 ๓,๒๔๔ ๓,๒๔๔ เฉพาะเจาะจง นางอํานวย ตาลทรัพย� นางอํานวย ตาลทรัพย� ใช�เกณฑ�ราคา ๒๘๓/๖๕

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

จ�างซ�อมแซมวัสดุยานพาหนะและขนส�ง ๖,๒๕๐ ๖,๒๕๐ เฉพาะเจาะจง เซียงกงบึงสามพัน เซียงกงบึงสามพัน ใช�เกณฑ�ราคา

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

ค�าบริการอินเตอร�เน�ต (CAT) พค.65 ๓,๓๗๑ ๓,๓๗๑ เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห�งชาติ บ.โทรคมนาคมแห�งชาติ ใช�เกณฑ�ราคา ๓๐๖/๖๕

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

วัสดุบริโภคอาหารสด 8 มิย.65 ๒,๘๕๙ ๒,๘๕๙ เฉพาะเจาะจง นางอํานวย ตาลทรัพย� นางอํานวย ตาลทรัพย� ใช�เกณฑ�ราคา ๒๘๖/๖๕

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

วัสดุบริโภคอาหารสด 9 มิย.65 ๒,๘๖๕ ๒,๘๖๕ เฉพาะเจาะจง นางอํานวย ตาลทรัพย� นางอํานวย ตาลทรัพย� ใช�เกณฑ�ราคา ๒๘๗/๖๕

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

จ�างซ�อมแซมบํารุงรักษาวัสดุยานพาหนะและขนส�ง๑,๘๕๐ ๑,๘๕๐ เฉพาะเจาะจง เป�นหน่ึงชัยออโต�แอร� เป�นหน่ึงชัยออโต�แอร� ใช�เกณฑ�ราคา ๒๙๒/๖๕

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

วัสดุบริโภคอาหารสด 10 มิย.65 ๒,๙๒๑ ๒,๙๒๑ เฉพาะเจาะจง นางอํานวย ตาลทรัพย� นางอํานวย ตาลทรัพย� ใช�เกณฑ�ราคา ๒๘๘/๖๕

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

วัสดุบริโภคอาหารสด 11-12 มิย.65 ๕,๗๗๐ ๕,๗๗๐ เฉพาะเจาะจง นางอํานวย ตาลทรัพย� นางอํานวย ตาลทรัพย� ใช�เกณฑ�ราคา

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
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แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ�าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ�าง โดยสรุป หรือข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน มิถุนายน 2565

(ชื่อหน�วยงาน) โรงพยาบาลบึงสามพัน

วันที่ .....๑-๓๐.... เดือน ........มิถุนายน...... พ.ศ. ๒๕๖๕

วัสดุบริโภคอาหารสด 13 มิย.65 ๓,๒๕๒ ๓,๒๕๒ เฉพาะเจาะจง นางอํานวย ตาลทรัพย� นางอํานวย ตาลทรัพย� ใช�เกณฑ�ราคา ๒๙๔/๖๕

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

ครุภัณฑ�ต่ํากว�าเกณฑ�สํานักงาน ๘๕,๒๖๐ ๘๕,๒๖๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตรอิเล็คทริค 2017หจก.เทพนิมิตรอิเล็คทริค 2017 ใช�เกณฑ�ราคา

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน ๓,๖๐๐ ๓,๖๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตรอิเล็คทริค 2017หจก.เทพนิมิตรอิเล็คทริค 2017 ใช�เกณฑ�ราคา ๒๙๓/๖๕

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

สมุนไพรแห�ง ๙,๒๐๕ ๙,๒๐๕ เฉพาะเจาะจง นางจําลองลักษณ�  ตาลสุกเรืองนางจําลองลักษณ�  ตาลสุกเรือง ใช�เกณฑ�ราคา

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

วัสดุบริโภคอาหารสด 14 มิย.65 ๓,๓๒๖ ๓,๓๒๖ เฉพาะเจาะจง นางอํานวย ตาลทรัพย� นางอํานวย ตาลทรัพย� ใช�เกณฑ�ราคา ๒๙๕/๖๕

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

วัสดุบริโภคอาหารสด 15 มิย.65 ๓,๐๐๒ ๓,๐๐๒ เฉพาะเจาะจง นางอํานวย ตาลทรัพย� นางอํานวย ตาลทรัพย� ใช�เกณฑ�ราคา ๒๙๖/๖๕

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

จ�างซ�อมแซมวัสดุยานพาหนะและขนส�ง ๔,๓๐๖ ๔,๓๐๖ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต�าเพชรบูรณ� จํากัด บ.โตโยต�าเพชรบูรณ� จํากัด ใช�เกณฑ�ราคา ๒๙๘/๖๕

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

ค�าบริการอินเตอร�เน�ต (TOT) เมย.65 ๖๒๖ ๖๒๖ เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห�งชาติ บ.โทรคมนาคมแห�งชาติ ใช�เกณฑ�ราคา

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
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แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ�าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ�าง โดยสรุป หรือข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน มิถุนายน 2565

(ชื่อหน�วยงาน) โรงพยาบาลบึงสามพัน

วันที่ .....๑-๓๐.... เดือน ........มิถุนายน...... พ.ศ. ๒๕๖๕

วัสดุยานพาหนะและขนส�ง ๓,๙๐๐ ๓,๙๐๐ เฉพาะเจาะจง ร�านบัญชาการช�าง ร�านบัญชาการช�าง ใช�เกณฑ�ราคา ๒๙๘/๖๕

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

วัสดุบริโภคอาหารสด 16 มิย.65 ๓,๒๘๐ ๓,๒๘๐ เฉพาะเจาะจง นางอํานวย ตาลทรัพย� นางอํานวย ตาลทรัพย� ใช�เกณฑ�ราคา ๒๙๗/๖๕

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

วัสดุบริโภคอาหารสด 17 มิย.65 ๓,๖๗๑ ๓,๖๗๑ เฉพาะเจาะจง นางอํานวย ตาลทรัพย� นางอํานวย ตาลทรัพย� ใช�เกณฑ�ราคา ๓๐๘/๖๕

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

วัสดุไฟฟ�าและวิทยุ ๕,๗๗๐ ๕,๗๗๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตรอิเล็คทริค 2017หจก.เทพนิมิตรอิเล็คทริค 2017 ใช�เกณฑ�ราคา

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

วัสดุบริโภคอาหารสด 18-19 มิย.65 ๕,๒๕๓ ๕,๒๕๓ เฉพาะเจาะจง นางอํานวย ตาลทรัพย� นางอํานวย ตาลทรัพย� ใช�เกณฑ�ราคา

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

วัสดุบริโภคอาหารสด 20 มิย.65 ๓,๑๗๓ ๓,๑๗๓ เฉพาะเจาะจง นางอํานวย ตาลทรัพย� นางอํานวย ตาลทรัพย� ใช�เกณฑ�ราคา ๓๐๙/๖๕

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

วัสดุคอมพิวเตอร� ๑๔,๔๔๔ ๑๔,๔๔๔ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.พี.พารากอน หจก.เอส.พี.พารากอน ใช�เกณฑ�ราคา

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

วัสดุบริโภคอาหารสด 21 มิย.65 ๓,๓๗๑ ๓,๓๗๑ เฉพาะเจาะจง นางอํานวย ตาลทรัพย� นางอํานวย ตาลทรัพย� ใช�เกณฑ�ราคา ๓๑๐/๖๕

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
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แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคา ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ�าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ�าง โดยสรุป หรือข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน มิถุนายน 2565

(ชื่อหน�วยงาน) โรงพยาบาลบึงสามพัน

วันที่ .....๑-๓๐.... เดือน ........มิถุนายน...... พ.ศ. ๒๕๖๕

จ�างพิมพ�ใบเสร็จรับเงิน(เล�มเขียว) ๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดีดี การพิมพ�และบรรจุภัณฑ�บ.ดีดี การพิมพ�และบรรจุภัณฑ�ใช�เกณฑ�ราคา

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

จ�างซ�อมเคร่ืองพ�นหมอกควัน ๔,๒๒๐ ๔,๒๒๐ เฉพาะเจาะจงร�านพีแอนด�ซัน เอ็นเตอร�ไพร�เซอร�วิสร�านพีแอนด�ซัน เอ็นเตอร�ไพร�เซอร�วิสใช�เกณฑ�ราคา ๓๑๑/๖๕

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

จ�างซ�อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ�สํานักงาน ( ๙๐๐ ๙๐๐ เฉพาะเจาะจง ร�านไอทีอิเล็กทรอนิกส� ร�านไอทีอิเล็กทรอนิกส� ใช�เกณฑ�ราคา ๓๑๒/๖๕

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

จ�างซ�อมแซมครุภัณฑ�สํานักงาน (แอร�) ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง ร�านไอทีอิเล็กทรอนิกส� ร�านไอทีอิเล็กทรอนิกส� ใช�เกณฑ�ราคา ๓๑๓/๖๕

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

วัสดุบริโภคอาหารสด 22 มิย.65 ๓,๐๖๗ ๓,๐๖๗ เฉพาะเจาะจง นางอํานวย ตาลทรัพย� นางอํานวย ตาลทรัพย� ใช�เกณฑ�ราคา ๓๑๔/๖๕

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

วัสดุบริโภคอาหารสด 23 มิย.65 ๒,๗๔๘ ๒,๗๔๘ เฉพาะเจาะจง นางอํานวย ตาลทรัพย� นางอํานวย ตาลทรัพย� ใช�เกณฑ�ราคา ๓๑๕/๖๕

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

จ�างรื้อย�ายและติดตั้งครุภัณฑ�สํานักงาน (แอร� ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร�านไอทีอิเล็กทรอนิกส� ร�านไอทีอิเล็กทรอนิกส� ใช�เกณฑ�ราคา

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

วัสดุบริโภคอาหารสด 24 มิย.65 ๓,๖๓๑ ๓,๖๓๑ เฉพาะเจาะจง นางอํานวย ตาลทรัพย� นางอํานวย ตาลทรัพย� ใช�เกณฑ�ราคา

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำเหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุการแพทย์ 9,000.00             9,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.วากัส เมดิเซีย หจก.วากัส เมดิเซีย ใช้เกณฑ์ราคา

2 วัสดุการแพทย์ 15,000.00            15,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.ทรูเมดิคอลจ ากัด บ.ทรูเมดิคอลจ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

3 วัสดุการแพทย์ 19,200.00            19,200.00        เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มมีเน้นท์ อินเตอร์เนช่ัน จ ากัดบ.เอ็มมีเน้นท์ อินเตอร์เนช่ัน จ ากัดใช้เกณฑ์ราคา

4 วัสดุการแพทย์ 3,660.00             3,660.00          เฉพาะเจาะจง บ.โลตัส เทรดด้ิง 24 จ ากัดบ.โลตัส เทรดด้ิง 24 จ ากัดใช้เกณฑ์ราคา

5 วัสดุการแพทย์ 1,797.60             1,797.60          เฉพาะเจาะจง หจก.จันทร์วรากรณ์ ออกซิเจนหจก.จันทร์วรากรณ์ ออกซิเจนใช้เกณฑ์ราคา

6 วัสดุการแพทย์ 3,648.70             3,648.70          เฉพาะเจาะจง บ.DKSH จ ากัด บ.DKSH จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

7 วัสดุการแพทย์ 3,600.00             3,600.00          เฉพาะเจาะจง บ.เฟิร์สเทรดด้ิง บ.เฟิร์สเทรดด้ิง ใช้เกณฑ์ราคา

8 วัสดุการแพทย์

18,910.00            18,910.00        

เฉพาะเจาะจง

บ.เอคทีพไลฟ์

เซอร์วิสจ ากัด

บ.เอคทีพไลฟ์

เซอร์วิสจ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

9 วัสดุการแพทย์ 1,800.00             1,800.00          เฉพาะเจาะจง บ.บีเวอร์เมดิคอล อินดัคส์ต้ีบ.บีเวอร์เมดิคอล อินดัคส์ต้ีใช้เกณฑ์ราคา

10 วัสดุการแพทย์ 70,000.00            70,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ จ ากัดบ.แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ จ ากัดใช้เกณฑ์ราคา

11 วัสดุการแพทย์ 43,230.00            43,230.00        เฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดัคส์ บ.พี.เอ็น.โปรดัคส์ ใช้เกณฑ์ราคา

12 วัสดุการแพทย์ 7,500.00             7,500.00          เฉพาะเจาะจง บ.เรียลเมต จ ากัด บ.เรียลเมต จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

13 วัสดุการแพทย์ 8,100 8,100 เฉพาะเจาะจง บ.บีเวอร์เมดิคอล อินดัคส์ต้ีบ.บีเวอร์เมดิคอล อินดัคส์ต้ีใช้เกณฑ์ราคา

14 วัสดุการแพทย์ 3,750.00             3,750.00          เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์เมดจ ากัด บ.ไซเอนซ์เมดจ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

15 วัสดุการแพทย์

6,400.00             6,400.00          

เฉพาะเจาะจง

บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง 

จ ากัด

บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง 

จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

16 วัสดุการแพทย์ 2,332.60             2,332.60          เฉพาะเจาะจง บ.DKSH จ ากัด บ.DKSH จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2565

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....30..... เดือน .....มิถุนำยน..... พ.ศ. 2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำเหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2565

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....30..... เดือน .....มิถุนำยน..... พ.ศ. 2565

17 วัสดุการแพทย์ 4,500.00             4,500.00          เฉพาะเจาะจงบ.โกร๊กซัพพลายเมดิคอลจ ากัดบ.โกร๊กซัพพลายเมดิคอลจ ากัดใช้เกณฑ์ราคา

18 วัสดุการแพทย์

9,500.00             9,500.00          

เฉพาะเจาะจง

บ.ชัยศิริเวชภัณฑ์

จ ากัด

บ.ชัยศิริเวชภัณฑ์

จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

19 วัสดุการแพทย์ 24,764.00            24,764.00        เฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดัคส์ บ.พี.เอ็น.โปรดัคส์ ใช้เกณฑ์ราคา


