


แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 ปรับปรุงระบบ Network ภายใน 29,960.00              29,960.00          เฉพาะเจาะจง บจก.โทรคมนาคม บจก.โทรคมนาคม ราคาต ่าสุด 1/10/25643

2 ท่าฟันปลอมเดือน ต.ค.64 6,302.30                6,302.30            เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเด้น ตอลแลป หจก.เอสเด้น ตอลแลป ราคาต ่าสุด 1/10/2564

3 น ่ายาตรวจนับเม็ดเลือด 29,000.00              29,000.00          เฉพาะเจาะจง บจก.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั น บจก.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั น ราคาต ่าสุด 7/10/2564

4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 44,250.00              44,250.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ทีเค-วัน เมดิคอล บจก.ทีเค-วัน เมดิคอล ราคาต ่าสุด 26/10/2564

5 ซ่อมระบบ Pipeline 10,640.00              10,640.00          เฉพาะเจาะจง หจก.พีพีเครื องมือแพทย์ หจก.พีพีเครื องมือแพทย์ ราคาต ่าสุด 28/10/2564

6 ก๊าซออกซิเจน 31,265.40              31,265.40          เฉพาะเจาะจง ไทรงามออกซิเจน ไทรงามออกซิเจน ราคาต ่าสุด 28/10/2564

7 เต็นท์ขนาด 5*8 98,000.00              98,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านห้องภาพสยามโน๊ต ร้านห้องภาพสยามโน๊ต ราคาต ่าสุด 28/10/2564

8 ท่าอาหารส่าหรับผู้ป่วย 160,400.00            160,400.00         เฉพาะเจาะจง นางศรีไศล  ญาติครบุรี นางศรีไศล  ญาติครบุรี ราคาต ่าสุด 28/10/2564

9 เช่าเต็นท์ 8,000.00                8,000.00            เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์  รุ่งนภาไพศาล นายไพโรจน์  รุ่งนภาไพศาล ราคาต ่าสุด 28/10/2561

10 ท่าอาหารส่าหรับผู้ป่วย 136,480.00            136,480.00         เฉพาะเจาะจง นางศรีไศล  ญาติครบุรี นางศรีไศล  ญาติครบุรี ราคาต ่าสุด 29/10/2564

11 ท่าอาหารเหลวทางสายยาง 3,200.00                3,200.00            เฉพาะเจาะจง นายยศวดี สุตกุล นายยศวดี สุตกุล ราคาต ่าสุด 29/10/2564

12 น ่ามันเชื อเพลิง เดือน พ.ย.64 53,697.00              53,697.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ปราจีนไพบูลย์กิจ หจก.ปราจีนไพบูลย์กิจ ราคาต ่าสุด 29/10/2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564
โรงพยำบำลวังสมบูรณ์

ข้อมูลต้ังแต่วันท่ี  1 ตุลำคม 2564 ถึง วันท่ี 31 ตุลำคม 2564 





แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 85,000.00              85,000.00          เฉพาะเจาะจง บจก.แอดวานซ์ไดแอกนอสติก บจก.แอดวานซ์ไดแอกนอสติก ราคาต ่าสุด 5/11/2564

2 วัสดุการแพทย์ทั วไป 9,630.00                9,630.00            เฉพาะเจาะจง บจก.โอเร็กซ์เทรดด้ิง บจก.โอเร็กซ์เทรดด้ิง ราคาต ่าสุด 8/11/2564

3 วัสดุการแพทย์ทั วไป 7,500.00                7,500.00            เฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเว่นพลัซ หจก.อิเลฟเว่นพลัซ ราคาต ่าสุด 8/11/2564

4 วัสดุการแพทย์ทั วไป 18,500.00              18,500.00          เฉพาะเจาะจง บจก.พรทิพย์เวชภัณฑ์ บจก.พรทิพย์เวชภัณฑ์ ราคาต ่าสุด 8/11/2564

5 วัสดุการแพทย์ทั วไป 14,130.00              14,130.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ซีลเลอร์เมดิคอล บจก.ซีลเลอร์เมดิคอล ราคาต ่าสุด 8/11/2564

6 วัสดุการแพทย์ทั วไป 9,100.00                9,100.00            เฉพาะเจาะจง บจก.บีเวอร์เมดิคอล บจก.บีเวอร์เมดิคอล ราคาต ่าสุด 8/11/2564

7 วัสดุการแพทย์ทั วไป 35,250.00              35,250.00          เฉพาะเจาะจง บจก.โอเร็กซ์เทรดด้ิง บจก.โอเร็กซ์เทรดด้ิง ราคาต ่าสุด 8/11/2564

8 วัสดุการแพทย์ทั วไป 15,500.00              15,500.00          เฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเว่นพลัซ หจก.อิเลฟเว่นพลัซ ราคาต ่าสุด 8/11/2564

9 วัสดุการแพทย์ทั วไป 12,800.00              12,800.00          เฉพาะเจาะจง หจก.พีพีเครื องมือแพทย์ หจก.พีพีเครื องมือแพทย์ ราคาต ่าสุด 8/11/2564

10 เครื องวัดความดัน 8,250.00                8,250.00            เฉพาะเจาะจง บจก.เควันเมดิคอล บจก.เควันเมดิคอล ราคาต ่าสุด 8/11/2564

11 วัสดุการแพทย์ทั วไป 19,260.00              19,260.00          เฉพาะเจาะจง บจก.โอเร็กซ์เทรดด้ิง บจก.โอเร็กซ์เทรดด้ิง ราคาต ่าสุด 8/11/2564

12 วัสดุการแพทย์ทั วไป 23,893.10              23,893.10          เฉพาะเจาะจง บจก.ซิลลิคฟาร์มา บจก.ซิลลิคฟาร์มา ราคาต ่าสุด 8/11/2564

13 วัสดุการแพทย์ทั วไป 4,000.00                4,000.00            เฉพาะเจาะจง บจก.เอ็มวีพีเอ็นเตอร์ไพรส์ บจก.เอ็มวีพีเอ็นเตอร์ไพรส์ ราคาต ่าสุด 8/11/2564

14 ซ่อมบ่ารุงครุภัณฑ์ยานพาหนะเปลี ยนคอมแอร์ กค-7365 2,400.00                2,400.00            เฉพาะเจาะจง ร้านดาวแอร์ ร้านดาวแอร์ ราคาต ่าสุด 10/11/2564
15 น่้าดื ม 96,325.00              96,325.00          เฉพาะเจาะจง ร้านน่้าดื มบีเฟรช ร้านน่้าดื มบีเฟรช ราคาต ่าสุด 12/11/2564

16 วัสดุงานบ้านงานครัว 64,025.00              64,025.00          เฉพาะเจาะจง บจก.เคเอสเอ็มซุปเปอร์ซัพพลาย บจก.เคเอสเอ็มซุปเปอร์ซัพพลาย ราคาต ่าสุด 18/11/2564

17 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 69,000.00              69,000.00          เฉพาะเจาะจง บจก.เมดแลบ บจก.เมดแลบ ราคาต ่าสุด 18/11/2564

18 ถังออกซิเจน 64,200.00              64,200.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ไทรงามออกซิเจน บจก.ไทรงามออกซิเจน ราคาต ่าสุด 18/11/2564

19 วัสดุการแพทย์ทั วไป 28,340.00              28,340.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ไทยก๊อส บจก.ไทยก๊อส ราคาต ่าสุด 18/11/2564

20 วัสดุการแพทย์ทั วไป 6,900.00                6,900.00            เฉพาะเจาะจง บจก.พรทิพย์เวชภัณฑ์ บจก.พรทิพย์เวชภัณฑ์ ราคาต ่าสุด 22/11/2564

21 ซ่อมบ่ารุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ เช็คระยะ กง-9813 17,639.54              17,639.54          เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้าสระแก้ว บจก.โตโยต้าสระแก้ว ราคาต ่าสุด 24/11/2564

22 ค่าบริการ BMS-HOSxP Activation 19,855.00              19,855.00          เฉพาะเจาะจง บจก.บางกอกเมดิคอลซอฟต์แวร์ บจก.บางกอกเมดิคอลซอฟต์แวร์ ราคาต ่าสุด 23/11/2564

23 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 7,200.00                7,200.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ เค วอเตอร์ ร้าน เจ เค วอเตอร์ ราคาต ่าสุด 24/11/2564

24 ซ่อมบ่ารุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ เช็คระยะ กฉ-3260 10,489.21              10,489.21          เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้าสระแก้ว บจก.โตโยต้าสระแก้ว ราคาต ่าสุด 25/11/2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2564
โรงพยำบำลวังสมบูรณ์

ข้อมูลต้ังแต่วันท่ี  1 พฤศจิกำยน 2564 ถึง วันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2564 



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
25 วัสดุการแพทย์ทั วไป 6,300.00                6,300.00            เฉพาะเจาะจง บจก.เอฟ.ซี.พี บจก.เอฟ.ซี.พี ราคาต ่าสุด 22/11/2564

26 วัสดุการแพทย์ทั วไป 16,700.00              16,700.00          เฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเว่นพลัซ หจก.อิเลฟเว่นพลัซ ราคาต ่าสุด 25/11/2564

27 วัสดุการแพทย์ทั วไป 15,296.72              15,296.72          เฉพาะเจาะจง บจก.ซิลลิคฟาร์มา บจก.ซิลลิคฟาร์มา ราคาต ่าสุด 25/11/2564

28 วัสดุการแพทย์ทั วไป 16,850.00              16,850.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ไซเอนซ์เมด บจก.ไซเอนซ์เมด ราคาต ่าสุด 26/11/2564





แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 ท ำป้ำยไวนิล 5 ธันวำคม 2,250.00               2,250.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนวังสมบูรณ์ป้ำยอิงค์เจ็ท ร้ำนวังสมบูรณ์ป้ำยอิงค์เจ็ท รำคำต  ำสุด 1/12/2564

2 ซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์ยำนพำหนะ เช็คระยะ กง-365 12,629.21              12,629.21          เฉพำะเจำะจง บจก.โตโยต้ำสระแก้ว บจก.โตโยต้ำสระแก้ว รำคำต  ำสุด 6/12/2564

3 วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 188,400.00            188,400.00         เฉพำะเจำะจง บจก.เจ.เอฟ.แอดวำน บจก.เจ.เอฟ.แอดวำน รำคำต  ำสุด 7/12/2564

4 ถุงมือผ่ำตัด 6,000.00               6,000.00            เฉพำะเจำะจง บจก.ไซเอนซ์เมด บจก.ไซเอนซ์เมด รำคำต  ำสุด 16/12/2564

5 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 1,040.00               1,040.00            เฉพำะเจำะจง หจก.วังสมบูรณ์โลหะ หจก.วังสมบูรณ์โลหะ รำคำต  ำสุด 17/12/2564

6 สำยยำง 4 หุน 890.00                  890.00              เฉพำะเจำะจง บจก.เคเอสเอ็มซุปเปอร์ซัพพลำย บจก.เคเอสเอ็มซุปเปอร์ซัพพลำย รำคำต  ำสุด 17/12/2564

7 ถ่ำยเอกสำร 2,810.00               2,810.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี เค เครื องเขียน ร้ำน พี เค เครื องเขียน รำคำต  ำสุด 17/12/2564

8 วัสดุก่อสร้ำง 5,245.00               5,245.00            เฉพำะเจำะจง หจก.วังสมบูรณ์โลหะ หจก.วังสมบูรณ์โลหะ รำคำต  ำสุด 17/12/2564

9 วัสดุส ำนักงำน 13,180.00              13,180.00          เฉพำะเจำะจง บจก.เคเอสเอ็มซุปเปอร์ซัพพลำย บจก.เคเอสเอ็มซุปเปอร์ซัพพลำย รำคำต  ำสุด 17/12/2564
10 วัสดุส ำนักงำน 13,865.00              13,865.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนวังสมบูรณ์เครื องเขียน ร้ำนวังสมบูรณ์เครื องเขียน รำคำต  ำสุด 17/12/2564
11 วัสดุส ำนักงำน 24,840.00              24,840.00          เฉพำะเจำะจง หจก.วังน  ำเย็นสหภัณฑ์ หจก.วังน  ำเย็นสหภัณฑ์ รำคำต  ำสุด 17/12/2564

12 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 75,704.00              75,704.00          เฉพำะเจำะจง บจก.เคเอสเอ็มซุปเปอร์ซัพพลำย บจก.เคเอสเอ็มซุปเปอร์ซัพพลำย รำคำต  ำสุด 17/12/2564

13 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 18,950.00              18,950.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนวังสมบูรณ์เครื องเขียน ร้ำนวังสมบูรณ์เครื องเขียน รำคำต  ำสุด 17/12/2564

14 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 9,280.00               9,280.00            เฉพำะเจำะจง หจก.วี.อำร์ เคมีคอล หจก.วี.อำร์ เคมีคอล รำคำต  ำสุด 17/12/2564

15 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 6,227.40               6,227.40            เฉพำะเจำะจง บจก.สเตเบิ ล บจก.สเตเบิ ล รำคำต  ำสุด 17/12/2564

16 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 17,100.00              17,100.00          เฉพำะเจำะจง บจก.กล้ำอินเตอร์เทรด บจก.กล้ำอินเตอร์เทรด รำคำต  ำสุด 17/12/2564

17 วัสดุส ำนักงำน 32,750.00              32,750.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนน  ำดื มบีเฟรช ร้ำนน  ำดื มบีเฟรช รำคำต  ำสุด 17/12/2564

18 ถมดินพร้อมปรับหน้ำดิน 27,550.00              27,550.00          เฉพำะเจำะจง หจก.วังสมบูรณ์โลหะ หจก.วังสมบูรณ์โลหะ รำคำต  ำสุด 17/12/2564

19 ไมโครโฟน 1,590.00               1,590.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ.พี.คอนเน็ค (ส ำนักงำนใหญ่) ร้ำน เอ.พี.คอนเน็ค (ส ำนักงำนใหญ่) รำคำต  ำสุด 20/12/2564

20 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,960.00               2,960.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ.พี.คอนเน็ค (ส ำนักงำนใหญ่) ร้ำน เอ.พี.คอนเน็ค (ส ำนักงำนใหญ่) รำคำต  ำสุด 20/12/2564

21 ซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์ส ำนักงำน(เครื องปรับอำกำศ) 1,500.00               1,500.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนดำวแอร์ ร้ำนดำวแอร์ รำคำต  ำสุด 20/12/2564

22 ซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์ส ำนักงำน(เครื องปรับอำกำศ) 2,800.00               2,800.00            เฉพำะเจำะจง บจก.วังน  ำเย็นออโต้แอร์ บจก.วังน  ำเย็นออโต้แอร์ รำคำต  ำสุด 20/12/2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2564
โรงพยำบำลวังสมบูรณ์

ข้อมูลต้ังแต่วันท่ี  1 ธันวำคม 2564 ถึง วันท่ี 20 ธันวำคม 2564 


