
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 พัสดุยา 321.00 321.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 155

7 มี.ค. 65

2 พัสดุยา 663.40 663.40 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 155

7 มี.ค. 65

3 พัสดุยา 32,506.60 32,506.60 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 155

7 มี.ค. 65

4 พัสดุยา 27,200.00 31,030.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 180

21 มี.ค. 65

5 พัสดุยา 26,350.00 27,496.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 180

21 มี.ค. 65

6 พัสดุยา 20,800.00 22,855.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 193

1 เม.ย. 65

7 พัสดุยา 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 194

4 เม.ย. 65

8 พัสดุยา 4,400.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 195

4 เม.ย. 65

9 พัสดุยา 11,600.00 11,984.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 196

4 เม.ย. 65

10 พัสดุยา 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเอฟดี จ ากัด บริษัท ไทยเอฟดี จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 197

4 เม.ย. 65

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2565

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....1..... เดือน .......พฤษภำคม.... พ.ศ. 2565
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11 พัสดุยา 22,000.00 120,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเช่ียน ยูเน่ียน แล็บบอราตอร่ี จ ากัดบริษัท เอเช่ียน ยูเน่ียน แล็บบอราตอร่ี จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 198

4 เม.ย. 65

12 พัสดุยา 25,100.00 37,626.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัดบริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 199

4 เม.ย. 65

13 พัสดุยา 77,040.00 77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 200

4 เม.ย. 65

14 พัสดุยา 68,600.00 126,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 201

4 เม.ย. 65

15 พัสดุยา 13,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จ ากัด บริษัท ยูเมด้า จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 202

4 เม.ย. 65

16 พัสดุยา 61,525.00 94,695.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอโรแคร์ จ ากัด บริษัท แอโรแคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 203

4 เม.ย. 65

17 พัสดุยา 11,500.00 11,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 204

4 เม.ย. 65

18 พัสดุยา 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 205

4 เม.ย. 65

19 พัสดุยา 12,700.00 27,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 206

4 เม.ย. 65

20 พัสดุยา 39,950.00 78,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 207

4 เม.ย. 65
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21 พัสดุยา 11,628.00 14,042.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 208

4 เม.ย. 65

22 พัสดุยา 39,900.00 52,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวฟาร์มา ( ประเทศไทย ) จ ากัดบริษัท นิวฟาร์มา ( ประเทศไทย ) จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 211

11 เม.ย. 65

23 พัสดุยา 25,000.00 40,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 212

11 เม.ย. 65

24 พัสดุยา 9,300.00 9,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอ็น บี ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัดบริษัท เอ เอ็น บี ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 213

11 เม.ย. 65

25 พัสดุยา 12,000.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที พี ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัดบริษัท ที พี ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 214

11 เม.ย. 65

26 พัสดุยา 6,000.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัดบริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 215

11 เม.ย. 65

27 พัสดุยา 43,500.00 100,594.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 216

11 เม.ย. 65

28 พัสดุยา 179,600.00 374,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 217

11 เม.ย. 65

29 พัสดุยา 138,672.00 140,277.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 218

11 เม.ย. 65

30 พัสดุยา 99,500.00 167,455.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 219

11 เม.ย. 65



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
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(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....1..... เดือน .......พฤษภำคม.... พ.ศ. 2565

31 พัสดุยา 20,000.00 29,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 220

11 เม.ย. 65

32 พัสดุยา 17,120.00 39,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัดบริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 221

11 เม.ย. 65

33 พัสดุยา 2,175.00 2,175.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 223

20 เม.ย. 65

34 พัสดุยา 2,200.00 2,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัดบริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 224

20 เม.ย. 65

35 พัสดุยา 4,520.00 6,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล .บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี บริษัท แอล .บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 225

20 เม.ย. 65

36 พัสดุยา 45,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 226

20 เม.ย. 65

37 พัสดุยา 21,186.00 25,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดด้ิง จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 227

20 เม.ย. 65

38 พัสดุยา 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอ็น บี ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัดบริษัท เอ เอ็น บี ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 228

20 เม.ย. 65

39 พัสดุยา 10,194.00 10,194.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จ ากัด บริษัท ยูนีซัน จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 229

20 เม.ย. 65

40 พัสดุยา 264,000.00 510,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 230

20 เม.ย. 65



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2565

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....1..... เดือน .......พฤษภำคม.... พ.ศ. 2565

41 พัสดุยา 52,800.00 53,983.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย) จ ากัดบริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย) จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 231

20 เม.ย. 65

42 พัสดุยา 3,000.00 5,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัดบริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 232

20 เม.ย. 65

43 พัสดุยา 60,000.00 110,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 233

20 เม.ย. 65

44 พัสดุยา 1,075.35 1,123.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัดบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 234

25 เม.ย. 65



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๕๒,๙๓๕ ๕๒,๙๓๕ เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างบริการ หจก.ผลสว่างบริการ ใช้เกณฑ์ราคา

จ านวน ๑ รายการ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๕

ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์การเกษตร ๒,๑๕๐ ๒,๑๕๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยถาวรบึงสามพัน หจก.ไทยถาวรบึงสามพัน ใช้เกณฑ์ราคา ๒๐๕/๖๕

จ านวน ๑ รายการ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๕

วัสดุก่อสร้าง ๕,๙๗๖ ๕,๙๗๖ เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยถาวรบึงสามพัน หจก.ไทยถาวรบึงสามพัน ใช้เกณฑ์ราคา ๒๕๕/๖๕

จ านวน ๑๘ รายการ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๕

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๙๒๐ ๙๒๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตรอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตรอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา ๒๑๔/๖๕

จ านวน  ๔  รายการ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๕

วัสดุบริโภคอาหารสด 1 เมย.65 ๓,๓๑๖ ๓,๓๑๖ เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา ๒๐๖/๖๕

จ านวน    รายการ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๕

วัสดุบริโภคอาหารสด 2-3 เมย.65 ๕,๑๕๙ ๕,๑๕๙ เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา ๒๕๖/๖๕

จ านวน    รายการ วันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๕

วัสดุบริโภคอาหารสด 4 เมย.65 ๓,๒๖๕ ๓,๒๖๕ เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา ๒๐๗/๖๕

จ านวน    รายการ วันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๕

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เดือน มีค.65 ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง เจษฏาก๊อปป๊ี เจษฏาก๊อปป๊ี ใช้เกณฑ์ราคา ๒๒๗/๖๕

จ านวน  ๑  รายการ วันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๕
8

3

4

5

6

7

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2565

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....๑-๓๐..... เดือน ........เมษำยน..... พ.ศ. ๒๕๖๕

1

2



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2565

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....๑-๓๐..... เดือน ........เมษำยน..... พ.ศ. ๒๕๖๕

วัสดุบริโภคน้ าด่ืม เมย.65 ๖,๓๐๐ ๖,๓๐๐ เฉพาะเจาะจง ทีไบร์ท กรุ๊ป ทีไบร์ท กรุ๊ป ใช้เกณฑ์ราคา ๒๕๗/๖๕

จ านวน ๑  รายการ วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๕

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๙๐๐ ๙๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตรอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตรอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา ๒๑๕/๖๕

จ านวน  ๑  รายการ วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๕

วัสดุบริโภคอาหารสด 5 เมย.65 ๓,๑๔๙ ๓,๑๔๙ เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา ๒๐๘/๖๕

จ านวน    รายการ วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๕

วัสดุบริโภคอาหารสด 6 เมย.65 ๒,๖๓๑ ๒,๖๓๑ เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา ๒๐๙/๖๕

จ านวน    รายการ วันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๕

วัสดุบริโภคอาหารสด 7 เมย.65 ๒,๘๗๗ ๒,๘๗๗ เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา ๒๑๐/๖๕

จ านวน    รายการ วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๕

ค่าบริการอินเตอร์เน๊ต (CAT) มีค.65 ๓,๓๗๑ ๓,๓๗๑ เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ใช้เกณฑ์ราคา ๒๑๘/๖๕

จ านวน  ๑  รายการ วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๕

วัสดุงานบ้านงานครัว ๔๓,๖๐๐ ๔๓,๖๐๐ เฉพาะเจาะจง ดี.เอส.แคร์ ดี.เอส.แคร์ ใช้เกณฑ์ราคา ๒๖๒/๖๕

จ านวน  ๑๖  รายการ วันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๕

วัสดุงานบ้านงานครัว ๑,๒๕๐ ๑,๒๕๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตรอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตรอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา ๒๑๖/๖๕

จ านวน  ๑  รายการ วันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๕
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แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2565

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....๑-๓๐..... เดือน ........เมษำยน..... พ.ศ. ๒๕๖๕

วัสดุบริโภคอาหารสด 8 เมย.65 ๓,๑๔๙ ๓,๑๔๙ เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา ๒๑๑/๖๕

จ านวน    รายการ วันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๕

วัสดุบริโภคอาหารสด 9-10 เมย.65 ๕,๔๖๙ ๕,๔๖๙ เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา ๒๕๘/๖๕

จ านวน    รายการ วันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

วัสดุบริโภคอาหารสด 11 เมย.65 ๔,๐๙๑ ๔,๐๙๑ เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา ๒๑๒/๖๕

จ านวน    รายการ วันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

วัสดุส านักงาน ๓๓,๗๐๐ ๓๓,๗๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านยูเน่ียนเอ๊กเพรส ร้านยูเน่ียนเอ๊กเพรส ใช้เกณฑ์ราคา ๒๖๔/๖๕

จ านวน ๕  รายการ วันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

วัสดุส านักงาน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เมดิก้า แพ็คก้ิง จ ากัด บ.เมดิก้า แพ็คก้ิง จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา ๒๕๙/๖๕

จ านวน ๑  รายการ วันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

จ้างซ่อมแซมวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๗,๘๔๓ ๗,๘๔๓ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด บ.โตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา ๒๖๓/๖๕

จ านวน ๓  รายการ วันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

จ้างซ่อมแซมวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๔,๓๐๖ ๔,๓๐๖ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด บ.โตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา ๒๑๙/๖๕

จ านวน ๓  รายการ วันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

จ้างซ่อมแซมวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๒,๕๗๗ ๒,๕๗๗ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด บ.โตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา ๒๒๐/๖๕

จ านวน ๔  รายการ วันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕
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แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2565

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....๑-๓๐..... เดือน ........เมษำยน..... พ.ศ. ๒๕๖๕

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ๑,๓๐๐ ๑,๓๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตรอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตรอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา ๒๑๗/๖๕

จ านวน ๑  รายการ วันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๘,๗๙๐ ๘,๗๙๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตรอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตรอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา ๒๘๖/๖๕

จ านวน ๑  รายการ วันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๓,๓๐๐ ๓,๓๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตรอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตรอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา ๒๒๑/๖๕

จ านวน  ๑  รายการ วันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ส านักงาน ๑๑,๖๐๐ ๑๑,๖๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตรอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตรอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา ๒๖๙/๖๕

จ านวน  ๒  รายการ วันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

วัสดุงานบ้านงานครัว ๒๐,๔๐๐ ๒๐,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง เจริญชัย เจริญชัย ใช้เกณฑ์ราคา ๒๖๕/๖๕

จ านวน  ๓  รายการ วันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

วัสดุบริโภคอาหารสด 12 เมย.65 ๕,๐๙๐ ๕,๐๙๐ เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา ๒๗๐/๖๕

จ านวน    รายการ วันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

วัสดุบริโภคอาหารสด 18 เมย.65 ๒,๙๒๕ ๒,๙๒๕ เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา ๒๑๓/๖๕

จ านวน    รายการ วันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

วัสดุบริโภคอาหารสด 19 เมย.65 ๓,๕๓๖ ๓,๕๓๖ เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา ๒๒๒/๖๕

จ านวน    รายการ วันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕
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แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2565

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....๑-๓๐..... เดือน ........เมษำยน..... พ.ศ. ๒๕๖๕

วัสดุบริโภคอาหารสด 20 เมย.65 ๓,๙๙๕ ๓,๙๙๕ เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา ๒๒๓/๖๕

จ านวน    รายการ วันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

วัสดุบริโภคอาหารสด 21 เมย.65 ๔,๓๔๙ ๔,๓๔๙ เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา ๒๒๔/๖๕

จ านวน    รายการ วันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

ค่าบริการอินเตอร์เน๊ต (TOT) เมย.65 ๖๒๖ ๖๒๖ เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ใช้เกณฑ์ราคา ๒๓๐/๖๕

จ านวน  ๑  รายการ วันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

วัสดุบริโภคข้าวสาร เมย.65 ๑๐,๕๐๔ ๑๐,๕๐๔ เฉพาะเจาะจง บจก.วานิชโสภณ ดี.ซี. บจก.วานิชโสภณ ดี.ซี. ใช้เกณฑ์ราคา ๒๗๔/๖๕

จ านวน  ๑  รายการ วันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

จ้างท าตรายาง ๙,๐๒๐ ๙,๐๒๐ เฉพาะเจาะจง ร้านยูเน่ียนเอ๊กเพรส ร้านยูเน่ียนเอ๊กเพรส ใช้เกณฑ์ราคา ๒๗๗/๖๕

จ านวน ๕ รายการ วันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ส านักงาน ๗,๑๙๐ ๗,๑๙๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตรอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตรอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา ๒๗๓/๖๕

จ านวน  ๒  รายการ วันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

วัสดุส ารวจ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตรอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตรอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา ๒๒๕/๖๕

จ านวน  ๑  รายการ วันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

ครุภัณฑ์โรงงาน ๘,๕๕๐ ๘,๕๕๐ เฉพาะเจาะจง หจก.สินรัตนาภัณฑ์ หจก.สินรัตนาภัณฑ์ ใช้เกณฑ์ราคา ๒๗๒/๖๕

จ านวน ๒ รายการ วันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕
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แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2565

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....๑-๓๐..... เดือน ........เมษำยน..... พ.ศ. ๒๕๖๕

จ้างซ่อมแซมวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๔,๕๕๓ ๔,๕๕๓ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด บ.โตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา ๒๒๙/๖๕

จ านวน ๙  รายการ วันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน (แอร์) ๒,๑๖๐ ๒,๑๖๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตรอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตรอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา ๒๓๑/๖๕

จ านวน  ๑  รายการ วันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

วัสดุบริโภคอาหารสด 22 เมย.65 ๔,๕๑๖ ๔,๕๑๖ เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา ๒๒๖/๖๕

จ านวน    รายการ วันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

วัสดุบริโภคอาหารสด 23-24 เมย.65 ๖,๔๗๔ ๖,๔๗๔ เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา ๒๗๘/๖๕

จ านวน    รายการ วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

วัสดุบริโภคอาหารสด 25 เมย.65 ๓,๘๙๐ ๓,๘๙๐ เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา ๒๓๔/๖๕

จ านวน    รายการ วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

จ้างซ่อมแซมวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๒,๙๔๗ ๒,๙๔๗ เฉพาะเจาะจง บ.สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ จ ากัด บ.สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา ๒๓๒/๖๕

จ านวน  ๓  รายการ วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

วัสดุส านักงาน ๕๓,๑๕๙ ๕๓,๑๕๙ เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างพานิช หจก.ผลสว่างพานิช ใช้เกณฑ์ราคา ๒๗๙/๖๕

จ านวน ๓๖ รายการ วันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน (แอร์) ๑,๘๐๐ ๑,๘๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตรอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตรอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา ๒๓๓/๖๕

จ านวน  ๑  รายการ วันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕
48

43

44

45

46

47

41

42



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2565

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....๑-๓๐..... เดือน ........เมษำยน..... พ.ศ. ๒๕๖๕

วัสดุบริโภคอาหารสด 26 เมย.65 ๓,๒๙๘ ๓,๒๙๘ เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา ๒๓๕/๖๕

จ านวน    รายการ วันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

วัสดุบริโภคอาหารสด 27 เมย.65 ๔,๒๐๓ ๔,๒๐๓ เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา ๒๓๖/๖๕

จ านวน    รายการ วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ส านักงาน (แอร์)๕๗,๗๕๐ ๕๗,๗๕๐ เฉพาะเจาะจง นายช่วงชัย  ศิริสุรักษ์ นายช่วงชัย  ศิริสุรักษ์ ใช้เกณฑ์ราคา

จ านวน  ๑  รายการ วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

จ้างซ่อมแซมวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๖,๙๒๔ ๖,๙๒๔ เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันเพชรบูรณ์ บ.สยามนิสสันเพชรบูรณ์ ใช้เกณฑ์ราคา ๒๙๑/๖๕

จ านวน  ๑๓  รายการ วันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

วัสดุบริโภคอาหารสด 28 เมย.65 ๓,๑๘๐ ๓,๑๘๐ เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา ๒๓๗/๖๕

จ านวน    รายการ วันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

วัสดุบริโภคอาหารสด 29 เมย.65 ๒,๙๙๗ ๒,๙๙๗ เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  ตาลทรัพย์ นางอ านวย  ตาลทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา ๒๓๘/๖๕

จ านวน    รายการ วันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

วัสดุงานบ้านงานครัว ๒๙,๘๔๐ ๒๙,๘๔๐ เฉพาะเจาะจง เจริญชัย เจริญชัย ใช้เกณฑ์ราคา ๒๘๙/๖๕

จ านวน  ๒๕  รายการ วันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

จ้างร้ือย้ายและติดต้ังครุภัณฑ์ส านักงาน (แอร์)๙,๗๘๐ ๙,๘๗๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตรอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตรอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา ๒๙๐/๖๕

จ านวน  ๑  รายการ วันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

53

54

55

56

49

50

51

52



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2565

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....๑-๓๐..... เดือน ........เมษำยน..... พ.ศ. ๒๕๖๕

วัสดุการเกษตร ๔๐๐ ๔๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตรอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตรอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา ๒๓๙/๖๕

จ านวน ๑ รายการ วันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

วัสดุงานบ้านงานครัว ๑๐๙,๓๐๐ ๑๐๙,๓๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเพ่ิมพูนผลพานิชย์ ร้านเพ่ิมพูนผลพานิชย์ ใช้เกณฑ์ราคา

จ านวน  ๑๑  รายการ วันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุการแพทย์
30,100.00           30,100.00           

เฉพาะเจาะจง
บ.เอคทีพไลฟ์เซอร์วิส
จ ากัด

บ.เอคทีพไลฟ์เซอร์วิส
จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

2 วัสดุการแพทย์ 4,900.00             4,900.00             เฉพาะเจาะจง บ.ทรูเมดิคอลจ ากัด บ.ทรูเมดิคอลจ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา
3 วัสดุการแพทย์ 41,974.22           41,974.22           เฉพาะเจาะจง บ.แอร์ลิควิดจ ากัด บ.แอร์ลิควิดจ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา
4 วัสดุการแพทย์ 8,232.00             8,232.00             เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์เมดจ ากัด บ.ไซเอนซ์เมดจ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา
5 วัสดุการแพทย์ 20,000.00           20,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.แอดว้านซ์อินเตอร์แพ็คบ.แอดว้านซ์อินเตอร์แพ็ค ใช้เกณฑ์ราคา
6 วัสดุการแพทย์ 26,580.00           26,580.00           เฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดัคส์ บ.พี.เอ็น.โปรดัคส์ ใช้เกณฑ์ราคา
7 วัสดุการแพทย์ 9,400.00             9,400.00             เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร์ซัพพอร์ต หจก.วีอาร์ซัพพอร์ต ใช้เกณฑ์ราคา
8 วัสดุการแพทย์ 3,400.00             3,400.00             เฉพาะเจาะจง บ.บีเวอร์เมดิคอล อินดัคส์ต้ีบ.บีเวอร์เมดิคอล อินดัคส์ต้ี ใช้เกณฑ์ราคา
9 วัสดุการแพทย์ 10,000.00           10,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์เมดจ ากัด บ.ไซเอนซ์เมดจ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

10 วัสดุการแพทย์
3,200.00             3,200.00             

เฉพาะเจาะจง
บ.เอคทีพไลฟ์เซอร์วิส
จ ากัด

บ.เอคทีพไลฟ์เซอร์วิส
จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

11 วัสดุการแพทย์ 12,600.00           12,600.00           เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ใช้เกณฑ์ราคา
12 วัสดุการแพทย์ 3,017.40             3,017.40             เฉพาะเจาะจง หจก.จันทร์วรากรณ์ หจก.จันทร์วรากรณ์ ใช้เกณฑ์ราคา
13 วัสดุการแพทย์ 3,600.00             3,600.00             เฉพาะเจาะจง บ.โกร๊กซัพพลายเมดิคอลจ ากัดบ.โกร๊กซัพพลายเมดิคอลจ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา
14 วัสดุการแพทย์ 49192.15 49192.15 เฉพาะเจาะจง บ.แอร์ลิควิดจ ากัด บ.แอร์ลิควิดจ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา
15 วัสดุการแพทย์ 65,000.00           65,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.ซิกซ์อินฟินิท จ ากัด บ.ซิกซ์อินฟินิท จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา
16 วัสดุการแพทย์ 24,877.50           24,877.50           เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง ใช้เกณฑ์ราคา

17 วัสดุการแพทย์
1,250.00             1,250.00             

เฉพาะเจาะจง
บ.ชัยศิริเวชภัณฑ์จ ากัด บ.ชัยศิริเวชภัณฑ์จ ากัด

ใช้เกณฑ์ราคา
18 วัสดุการแพทย์ 38,841.10           38,841.10           เฉพาะเจาะจง หจก.จันทร์วรากรณ์ หจก.จันทร์วรากรณ์ ใช้เกณฑ์ราคา

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2565
(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....30..... เดือน .......เมษำยน...... พ.ศ. 2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2565
(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....30..... เดือน .......เมษำยน...... พ.ศ. 2565

19 วัสดุการแพทย์ 26,400.00           26,400.00           เฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดัคส์ บ.พี.เอ็น.โปรดัคส์ ใช้เกณฑ์ราคา
20 วัสดุการแพทย์ 37,198.06           37,198.06           เฉพาะเจาะจง บ.แอร์ลิควิดจ ากัด บ.แอร์ลิควิดจ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา
21 วัสดุการแพทย์ 51,000.00           51,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.ไฮแวนเมดิคอลจ ากัด บ.ไฮแวนเมดิคอลจ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา
22 วัสดุการแพทย์ 25,200.00           25,200.00           เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ใช้เกณฑ์ราคา


