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ตำแหนงนักวิชาการพัสดุ 

วันท่ี.......... 31 พฤษภาคม 2565............ 
 

 

ผูอนุมัติรับรอง 
 
 

(นายจิระชาติ วงศกาฬสินธุ)                             
ตำแหนงเจาพนักงานธุรการชำนาญงาน 

วันท่ี.......... 31 พฤษภาคม 2565............ 
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ท่ี ....................................................................   วันท่ี .................................................................. ............ 

เรื่อง.............................................................................................................................................................    

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลบุงคลา 
 

  1.เรื่องเดิม  
                     ตามหนังสือโรงพยาบาลบุงคลา ท่ี บก0032.301(08)/638 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2564 
เรื่อง ขอสงรายละเอียดแผนเงินบำรุง โรงพยาบาลบุงคลา ปงบประมาณ 2565 เพ่ือเสนอนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดบึงกาฬพิจารณาอนุมัติ และไดอนุมัติแลวเม่ือวันท่ี  1 พฤศจกิายน 2564 นั้น 
  2.ขอเท็จจริง 
  เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจางของโรงพยาบาลบุงคลา ใหเปนไป 
ตามแผนเงินบำรุง จึงตองจัดทำรายงานผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง (แบบสขร 1) ทุกรอบเดือน  และเปนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงานในสังกัดสำนักงาน
สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภู มิภาค (MOPH lntegrity and TranspatencY 
Assessment: MOPH ITA) 
  3.ขอระเบียบท่ีเกี่ยวของ/ขอกฎหมาย 

 3.1 ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสาร เรื่องกำหนดขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความ 
โปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ เปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได  
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๔ ) แห งพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ขอ ๑ (๕ )  
บัญญัติวา สรุปผลการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือน ตามมาตรา ๘ (๔) ท่ี เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี  
เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม ๒๕๖๐  
  3.2 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค (MOPH lntegrity and TranspatencY Assessment: MOPH ITA) 
  4.ขอพิจารณา 
  งานพัสดุ จึงขอรายงานผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางเดือน เมษายน 2565 (แบบสขร 1) 
ตามเอกสารแนบทายนี้ และขอเผยแพรรายงานดังกลาวบนเว็บไซตของโรงพยาบาลบุงคลา ตอไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 
                                          (นางสำลี จำเริญใจ) 
                                  นกัวิชาการพัสดุ 

                        อนุมัติ 
 
 

           (นายชัยพฤกษ วรเริ่มสกุล) 
         นายแพทยชำนาญการพิเศษ (ดานเวชกรรม) รักษาการในตำแหนง  
                                      ผูอำนวยการโรงพยาบาลบุงคลา 
 

ความเห็นของหัวหนาพัสดุ 
เห็นควรอนุมัติ 

 
 

ลงชื่อ........................................) 
(นายจิระชาติ วงศกาฬสินธุ) 

หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 
 

รายงานผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางเดือน เมษายน 2565 (แบบสขร 1) 

ฝายบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลบุงคลา  โทร ๐ ๔2 499 106 ตอ 202 

  บก   ๐๐๓๒.๓๐8(๐๘)/614       30   พฤษภาคม ๒๕65 



                                                   
ประกาศโรงพยาบาลบุงคลา 

เรื่อง สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๕ 

............................... 

 ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสาร เรื่องกําหนดขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความ

โปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ เปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได 

ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ขอ ๑ (๕) บัญญัติวา 

สรุปผลการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือน ตามมาตรา ๙ (๘) ที่เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม 

๒๕๖๐ ที่มีมติใหหนวยงานภาครัฐถือปฏิบัติและดําเนินการอยางเครงครัด นั้น 

 จังหวัดบึงกาฬ โดยโรงพยาบาลบุงคลา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ จึงขอประกาศสรุปผล

การดําเนินการจัดซื้อจดัจาง ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

   ประกาศ ณ  วันที่  ๕  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

                (นายชัยพฤกษ  วรเริ่มสกุล) 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุงคลา  

                                                  ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ  

    

 

 

 



                                                                       แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน  2565                         (แบบ สขร1)

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 คาไฟฟา 98,886.25            98,886.25 เฉพาะเจาะจง การไฟฟาสวนภูมิภาค การไฟฟาสวนภูมิภาค วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/351

2 คาจางเหมาซอมเครื่องถายเอกสาร 3,751.42             3,751.42 เฉพาะเจาะจง บจ.ริโก(ประเทศไทย) บจ.ริโก(ประเทศไทย) วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/348

3 วัสดุงานบานงานครัว 2,284.00             2,284.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.สยามแม็คโคร บมจ.สยามแม็คโคร วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/372

4 คาบริการไปรษณีย 1,483.00 1,483.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.ไปรษณียไทย บมจ.ไปรษณียไทย วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/370

5 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 53,312.00           53,312.00 เฉพาะเจาะจง บจ.หนองคายจารุวงศบริการ บจ.หนองคายจารุวงศบริการ วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/368

6 คาจางเหมาตัดกระจกโตะ 2,500.00             2,500.00 เฉพาะเจาะจง ต.เจริญชัย ต.เจริญชัย วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/374

7 คาจางเหมาเปลี่ยนบานประตู 4,800.00             4,800.00 เฉพาะเจาะจง ต.เจริญชัย ต.เจริญชัย วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/352

8 วัสดุงานบานงานครัว 11,850.00 11,850.00 เฉพาะเจาะจง บจ.พ.ีเอ็ม.กรุปบึงกาฬ บจ.พ.ีเอ็ม.กรุปบึงกาฬ วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/387

9 วัสดุสํานักงาน 9,600.00             9,600.00 เฉพาะเจาะจง บจ.พ.ีเอ็ม.กรุปบึงกาฬ บจ.พ.ีเอ็ม.กรุปบึงกาฬ วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/384

10 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,369.00 3,369.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จารุวงศกาซบึงกาฬ หจก.จารุวงศกาซบึงกาฬ วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/390

11 วัสดุบริโภค 3,300.00             3,300.00 เฉพาะเจาะจง รานเรืองทวีพาณิชย รานเรืองทวีพาณิชย วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/373

12 วัสดุงานบานงานครัว 5,760.00             5,760.00 เฉพาะเจาะจง บจ.พ.ีเอ็ม.กรุปบึงกาฬ บจ.พ.ีเอ็ม.กรุปบึงกาฬ วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/395

13 วัสดุบริโภค 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง รานเรืองทวีพาณิชย รานเรืองทวีพาณิชย วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/398

14 วัสดุงานบานงานครัว 5,712.00             5,712.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.สยามแม็คโคร บมจ.สยามแม็คโคร วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/408

15 วัสดุกอสราง 1,850.00 1,850.00 เฉพาะเจาะจง รานดั๊มอาภรณ รานดั๊มอาภรณ วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/405

16 คาโทรศัพท 776.13                776.13 เฉพาะเจาะจง บมจ.โทรคมนาคมแหงชาติ บมจ.โทรคมนาคมแหงชาติ วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/409

17 คาไฟฟาสถานีสูบน้ํา 1,379.16              1,379.16 เฉพาะเจาะจง การไฟฟาสวนภูมิภาค การไฟฟาสวนภูมิภาค วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/466

18 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 2,878.30              2,878.30 เฉพาะเจาะจง บมจ.โทรคมนาคมแหงชาติ บมจ.โทรคมนาคมแหงชาติ วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/401

19 คาจางเหมาติดตั้งกลองวงจรปด 55,961.00            55,961.00 เฉพาะเจาะจง ชัยศิลปโทรทัศน ชัยศิลปโทรทัศน วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/411

20 คาโทรศัพทเคลื่อนที่ 1,914.23              1,914.23 เฉพาะเจาะจง AIS AIS วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/413

หนวยงาน    โรงพยาบาลบุงคลา

วันที่    29  เมษายน  2565



21 คาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 19,899.10            19,899.10 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนทฯ หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนทฯ วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/316

22 วัสดุงานบานงานครัว 26,400.00            26,400.00 เฉพาะเจาะจง รานเจริญทรัพย รานเจริญทรัพย วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/422

23 วัสดุงานบานงานครัว 1,440.00              1,440.00 เฉพาะเจาะจง รานดั๊มอาภรณ รานดั๊มอาภรณ วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/430

24 วัสดุบริโภค 3,300.00             3,300.00 เฉพาะเจาะจง รานเรืองทวีพาณิชย รานเรืองทวีพาณิชย วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/436

25 วัสดุงานบานงานครัว 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง รานเรืองทวีพาณิชย รานเรืองทวีพาณิชย วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/449

26 วัสดุงานบานงานครัว 900.00               900.00 เฉพาะเจาะจง รานเรืองทวีพาณิชย รานเรืองทวีพาณิชย วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/416

27 วัสดุสํานักงาน 2,834.00             2,834.00 เฉพาะเจาะจง บจ.พ.ีเอ็ม.กรุปบึงกาฬ บจ.พ.ีเอ็ม.กรุปบึงกาฬ วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/452

28 จางเหมาซอมแซมเครื่องกําเนิดไฟฟา 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง รานทูคอม โซลูชั่น รานทูคอม โซลูชั่น วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/476

29 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง บจ.พ.ีเอ็ม.กรุปบึงกาฬ บจ.พ.ีเอ็ม.กรุปบึงกาฬ วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/455

30 วัสดุสํานักงาน 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง บจ.บึงกาฬเฟอรนิเจอร บจ.บึงกาฬเฟอรนิเจอร วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/458

31 วัสดุบริโภค(อาหารผูปวย) 5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง รานเรืองทวีพาณิชย รานเรืองทวีพาณิชย วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/371

32 ครุภัณฑสํานักงาน 3,450.00 3,450.00 เฉพาะเจาะจง รานบงคลาเซอรวิส รานบงคลาเซอรวิส วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/433

33 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 3,240.00 3,240.00 เฉพาะเจาะจง รานบุงคลาวิทยุ รานบุงคลาวิทยุ วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/472

34 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ปโตรเลียมไทยคอปอเรชั่น บจ.ปโตรเลียมไทยคอปอเรชั่น วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/469

35 จางเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง อูตั้งบริการ อูตั้งบริการ วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/475

36 จางเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง อูตั้งบริการ อูตั้งบริการ วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/478

37 วัสดุกอสราง 12,895.00 12,895.00 เฉพาะเจาะจง รานรุงนพรัตน รานรุงนพรัตน วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/367

38 วัสดุบริโภค 600.00               600.00 เฉพาะเจาะจง รานเรืองทวีพาณิชย รานเรืองทวีพาณิชย วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/481

39 วัสดุกอสราง 4,650.00 4,650.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หมงฮวดโฮมมารท หจก.หมงฮวดโฮมมารท วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/381

41 คาไฟฟา 97,201.97 97,201.97 เฉพาะเจาะจง การไฟฟาสวนภูมิภาค การไฟฟาสวนภูมิภาค วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/488

548,676.56 



ลําดับ งานท่ีจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาท่ีตกลงซื้อจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 เวชภัณฑมิใชยา 22,842.00 22,842.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทไทยกอส จํากัด บริษัทไทยกอส จํากัด วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/178

2 เวชภัณฑมิใชยา 18,160.00 18,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเค เคภัณฑ จํากัด บริษัทเค เคภัณฑ จํากัด วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/176

3 เวชภัณฑมิใชยา 88,800.00 88,800.00 เฉพาะเจาะจง รานบุญจงรักษ รานบุญจงรักษ วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/

4 วัสดุการแพทย (กายภาพ) 26,900.00 26,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็ม ที 98 พลัส จํากัด บริษัทเอ็ม ที 98 พลัส จํากัด วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/638

5 วัสดุการแพทย (ออกซิเจน) 13,631.80 13,631.80 เฉพาะเจาะจง บริษัทนครอินดัสเตรียลแกส จํากัด บริษัทนครอินดัสเตรียลแกส จํากัด วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/258

6 วัสดุเครื่องแตงกาย 68,000.00 68,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทพีซีเมดดิคัล จํากัด บริษัทพีซีเมดดิคัล จํากัด วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/6

7 ซอมครุภัณฑการแพทย 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทพี เอส เอ อินเตอรไลฟ บริษัทพี เอส เอ อินเตอรไลฟ วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/263

244,833.80 244,833.80

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ ื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน  2565                ( แบบสขร.1)

หนวยงาน  โรงพยาบาลบุงคลา  ว ันที่  30  เมษายน  2565                                                     



รายงาน สขร เดือน เมษายน 2565 คลังเวชภัณฑยา

ลําดับ ประเภท วงเงินท่ีซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา ผูไดรับเลือก เลขท่ี ประเภทงบ เลขท่ีใบสงของ

1 เจาหน้ี ยา 4,920.00 4,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเช่ียน ยูเน่ียน แล็บบอราตอร่ี จํากัด บริษัท เอเช่ียน ยูเน่ียน แล็บบอราตอร่ี จํากัด บก0032.303(8)/129 เงินบํารุง IV6503535

2 เจาหน้ี ยา 1,825.20 1,825.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท องคการเภสัชกรรม บริษัท องคการเภสัชกรรม บก0032.303(8)/135 เงินบํารุง 3010047981

3 เจาหน้ี ยา 19,642.30 19,642.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท องคการเภสัชกรรม บริษัท องคการเภสัชกรรม บก0032.303(8)/135 เงินบํารุง 3010048455

4 เจาหน้ี ยา 1,872.50 1,872.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท องคการเภสัชกรรม บริษัท องคการเภสัชกรรม บก0032.303(8)/135 เงินบํารุง 3010048503

5 เจาหน้ี ยา 260.5 260.5 เฉพาะเจาะจง บริษัท องคการเภสัชกรรม บริษัท องคการเภสัชกรรม บก0032.303(8)/135 เงินบํารุง 3010048456

6 เจาหน้ี ยา 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จํากัด   บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จํากัด   บก0032.303(8)/139 เงินบํารุง 31122015338

7 เจาหน้ี ยา 4,214.40 4,214.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จํากัด บริษัท แสงไทยเมดิคอล จํากัด บก0032.303(8)/138 เงินบํารุง A-03-0831/65

8 เจาหน้ี ยา 8,360.00 8,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกวมังกรเภสัช จํากัด   บริษัท แกวมังกรเภสัช จํากัด   บก0032.303(8)/137 เงินบํารุง IV65031778

9 เจาหน้ี ยา 7,025.00 7,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด   บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด   บก0032.303(8)/136 เงินบํารุง SI24/2201202

10 เจาหน้ี ยา 44,600.00 44,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตร้ี จํากัด   บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตร้ี จํากัด   บก0032.303(8)/134 เงินบํารุง 651030108

11 เจาหน้ี ยา 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตร้ี จํากัด   บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตร้ี จํากัด   บก0032.303(8)/134 เงินบํารุง 651030728

12 เจาหน้ี ยา 543.3 543.3 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด   บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด   บก0032.303(8)/133 เงินบํารุง 8220353624

13 เจาหน้ี ยา 5,825.20 5,825.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด   บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด   บก0032.303(8)/133 เงินบํารุง 8220337554

14 เจาหน้ี ยา 4,675.00 4,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด   บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด   บก0032.303(8)/133 เงินบํารุง 8220329759

15 เจาหน้ี ยา 8,827.00 8,827.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บก0032.303(8)/131 เงินบํารุง 1169240611

16 เจาหน้ี ยา 6,180.00 6,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บก0032.303(8)/131 เงินบํารุง 1169320535

17 เจาหน้ี ยา 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี   หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี   บก0032.303(8)/130 เงินบํารุง 6501130



18 เจาหน้ี ยา 2,975.00 2,975.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี   หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี   บก0032.303(8)/130 เงินบํารุง 6501130/1

19 เจาหน้ี ยา 21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยาอินไทย จํากัด บริษัท ยาอินไทย จํากัด บก0032.303(8)/140 เงินบํารุง 04

20 เจาหน้ี ยา 21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยาอินไทย จํากัด บริษัท ยาอินไทย จํากัด บก0032.303(8)/140 เงินบํารุง 07

21 เจาหน้ี ยา 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาซาแลบ จํากัด บริษัท มาซาแลบ จํากัด บก0032.303(8)/141 เงินบํารุง 22040984

22 เจาหน้ี ยา 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาซาแลบ จํากัด บริษัท มาซาแลบ จํากัด บก0032.303(8)/141 เงินบํารุง 22041631

23 เจาหน้ี ยา 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท องคการเภสัชกรรม บริษัท องคการเภสัชกรรม บก0032.303(8)/142 เงินบํารุง 3010048778

24 เจาหน้ี ยา 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟารมาซูติคอล จํากัด บริษัท ที.แมน ฟารมาซูติคอล จํากัด บก0032.303(8)/143 เงินบํารุง IS6500064895

25 เจาหน้ี ยา 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟารมาซูติคอล จํากัด บริษัท ที.แมน ฟารมาซูติคอล จํากัด บก0032.303(8)/143 เงินบํารุง IS6500063896

26 เจาหน้ี ยา 640 640 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟารมาซูติคอล จํากัด บริษัท ที.แมน ฟารมาซูติคอล จํากัด บก0032.303(8)/143 เงินบํารุง IS6500062685

27 เจาหน้ี ยา 3,150.00 3,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟารแลบ จํากัด บริษัท แมคโครฟารแลบ จํากัด บก0032.303(8)/144 เงินบํารุง ML22040995

28 เจาหน้ี ยา 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเช่ียน ยูเน่ียน แล็บบอราตอร่ี จํากัด บริษัท เอเช่ียน ยูเน่ียน แล็บบอราตอร่ี จํากัด บก0032.303(8)/145 เงินบํารุง IV6503810

29 เจาหน้ี ยา 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเช่ียน ยูเน่ียน แล็บบอราตอร่ี จํากัด บริษัท เอเช่ียน ยูเน่ียน แล็บบอราตอร่ี จํากัด บก0032.303(8)/145 เงินบํารุง IV6504229

30 เจาหน้ี ยา 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จํากัด   บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จํากัด   บก0032.303(8)/146 เงินบํารุง 31122015867

31 เจาหน้ี ยา 2,580.00 2,580.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ 
จํากัด  

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ 
จํากัด   บก0032.303(8)/147 เงินบํารุง 651039008

32 เจาหน้ี ยา 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท องคการเภสัชกรรม บริษัท องคการเภสัชกรรม บก0032.303(8)/148 เงินบํารุง 6501148/3

33 เจาหน้ี ยา 6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท องคการเภสัชกรรม บริษัท องคการเภสัชกรรม บก0032.303(8)/148 เงินบํารุง 3010048974

34 เจาหน้ี ยา 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท องคการเภสัชกรรม บริษัท องคการเภสัชกรรม บก0032.303(8)/148 เงินบํารุง 3010049122

35 เจาหน้ี ยา 14,380.80 14,380.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท องคการเภสัชกรรม บริษัท องคการเภสัชกรรม บก0032.303(8)/148 เงินบํารุง 3010048883

36 เจาหน้ี ยา 6,708.80 6,708.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตอล 
โปรดัคส บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตอล โปรดัคส บก0032.303(8)/132 เงินบํารุง 22IN08032540



ลาํดบัที� งานที�จดัซื�อหรือจดัจา้ง วงเงินที�จดัซื�อ ราคากลาง วธีิซื�อหรือจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลที�คดัเลือก

หรือจดัจา้ง(บาท) (บาท) และราคาที�เสนอ ที�ตกลงซื�อหรือจา้ง โดยสรุป

1 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอ็กซแ์ล็บ จํากดั บรษัิท เอ็กซแ์ล็บ จํากดั วงเงินเลก็นอ้ย

2 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เฟิรม์เมอร ์จํากดั บรษัิท เฟิรม์เมอร ์จํากดั วงเงินเลก็นอ้ย

3 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 58,910.00 58,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟิร์มเมอร์ จาํกดั บริษทั เฟิร์มเมอร์ จาํกดั วงเงินเลก็นอ้ย

153,910.00 153,910.00

หน่วยงาน   เทคนิคการแพทย ์โรงพยาบาลบุ่งคลา้

                                                                                      วนัที�  29 มีนาคม 2565

                                                                       แบบสรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือน เมษายน 2565        (แบบ สขร1)


