


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


