
แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 วัสดุส ำนักงำน 20,726.00              20,726.00          เฉพำะเจำะจง หจก.วังน  ำเย็นสหภัณฑ์ หจก.วังน  ำเย็นสหภัณฑ์ รำคำต  ำสุด 26/4/2565
2 วัสดุกำรแพทย์ทั วไป 5,625.00               5,625.00            เฉพำะเจำะจง บจก.DHC Trading บจก.DHC Trading รำคำต  ำสุด 26/4/2565
3 ซ่อมครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 18,000.00              18,000.00          เฉพำะเจำะจง บจก.เอ็ม.บี.ดีเซอร์จิคอลซัพพลำย บจก.เอ็ม.บี.ดีเซอร์จิคอลซัพพลำย รำคำต  ำสุด 26/4/2565
4 วัสดุกำรแพทย์ทั วไป 19,500.00              19,500.00          เฉพำะเจำะจง บจก.พรทิพย์เวชภัณฑ์ บจก.พรทิพย์เวชภัณฑ์ รำคำต  ำสุด 26/4/2565
5 วัสดุกำรแพทย์ทั วไป 16,000.00              16,000.00          เฉพำะเจำะจง บจก.พรทิพย์เวชภัณฑ์ บจก.พรทิพย์เวชภัณฑ์ รำคำต  ำสุด 26/4/2565
6 วัสดุกำรแพทย์ทั วไป 7,600.00               7,600.00            เฉพำะเจำะจง บจก.เอ็ม.วี.พี บจก.เอ็ม.วี.พี รำคำต  ำสุด 26/4/2565
7 วัสดุกำรแพทย์ทั วไป 54,000.00              54,000.00          เฉพำะเจำะจง บจก.พรทิพย์เวชภัณฑ์ บจก.พรทิพย์เวชภัณฑ์ รำคำต  ำสุด 26/4/2565
8 ท ำอำหำรส ำหรับผู้ป่วย 22,160.00              22,160.00          เฉพำะเจำะจง นำงศรีไศล  ญำติครบุรี นำงศรีไศล  ญำติครบุรี รำคำต  ำสุด 26/4/2565
9 น  ำดื ม 11,700.00              11,700.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนน  ำดื มบีเฟรช ร้ำนน  ำดื มบีเฟรช รำคำต  ำสุด 2/5/2565
10 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 15,750.00              15,750.00          เฉพำะเจำะจง บจก.เคเอสเอ็มซุปเปอร์ซัพพลำย บจก.เคเอสเอ็มซุปเปอร์ซัพพลำย รำคำต  ำสุด 3/5/2565
11 ท ำป้ำยไวนิลในหลวง ร.10 2,250.00               2,250.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนวังสมบูรณ์ป้ำยอิงค์เจ็ท ร้ำนวังสมบูรณ์ป้ำยอิงค์เจ็ท รำคำต  ำสุด 6/5/2565
12 ปล๊ัก 3 ตำ 5 เมตร 4,200.00               4,200.00            เฉพำะเจำะจง บจก.เคเอสเอ็มซุปเปอร์ซัพพลำย บจก.เคเอสเอ็มซุปเปอร์ซัพพลำย รำคำต  ำสุด 6/5/2565
13 เวชภัณฑ์ยำ 2,199.00               2,199.00            เฉพำะเจำะจง บจก.ยูนิเวอร์แซลเมดิคอลอินดัสทรี บจก.ยูนิเวอร์แซลเมดิคอลอินดัสทรี รำคำต  ำสุด 6/5/2565

14 เวชภัณฑ์ยำ 4,066.00               4,066.00            เฉพำะเจำะจง บจก.แมคโครฟำร์ บจก.แมคโครฟำร์ รำคำต  ำสุด 6/5/2565
15 เวชภัณฑ์ยำ 4,800.00               4,800.00            เฉพำะเจำะจง หจก.ภิญโญฟำร์มำซี หจก.ภิญโญฟำร์มำซี รำคำต  ำสุด 6/5/2565
16 ซ่อมครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 13,800.00              13,800.00          เฉพำะเจำะจง บจก.เซนเมด บจก.เซนเมด รำคำต  ำสุด 6/5/2565

17 วัสดุกำรแพทย์ทั วไป 32,500.00              32,500.00          เฉพำะเจำะจง บจก.เมดิคอลเฮลซ์ บจก.เมดิคอลเฮลซ์ รำคำต  ำสุด 6/5/2565

18 วัสดุกำรแพทย์ทั วไป 7,050.00               7,050.00            เฉพำะเจำะจง บจก.ซีลเลอร์เมดิคอล บจก.ซีลเลอร์เมดิคอล รำคำต  ำสุด 6/5/2565

19 วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 66,000.00              66,000.00          เฉพำะเจำะจง บจก.แอดวำนซ์ไดแอกนอสติก บจก.แอดวำนซ์ไดแอกนอสติก รำคำต  ำสุด 6/5/2565

20 วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 8,114.00               8,114.00            เฉพำะเจำะจง บจก.สตำร์ เมดิคอล บจก.สตำร์ เมดิคอล รำคำต  ำสุด 6/5/2565

21 วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 8,500.00               8,500.00            เฉพำะเจำะจง บจก.เฟิร์มเมอร์ บจก.เฟิร์มเมอร์ รำคำต  ำสุด 6/5/2565

22 วัสดุกำรแพทย์ทั วไป 93,500.00              93,500.00          เฉพำะเจำะจง บจก.ร์ธำกรุ๊ป บจก.ร์ธำกรุ๊ป รำคำต  ำสุด 6/5/2565

23 เวชภัณฑ์ยำ 38,690.00              38,690.00          เฉพำะเจำะจง บจก.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ ง บจก.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ ง รำคำต  ำสุด 6/5/2565
24 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 32,400.00              32,400.00          เฉพำะเจำะจง บจก.พลำสติกสโตร์ บจก.พลำสติกสโตร์ รำคำต  ำสุด 6/5/2565
25 ซ่อมแซมอำคำรพักข้ำรำชกำร 13,500.00              13,500.00          เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุวรรณำ อำจดีรัง นำงสำวสุวรรณำ อำจดีรัง รำคำต  ำสุด 9/5/2565
26 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 19,264.00              19,264.00          เฉพำะเจำะจง บจก.เคเอสเอ็มซุปเปอร์ซัพพลำย บจก.เคเอสเอ็มซุปเปอร์ซัพพลำย รำคำต  ำสุด 9/5/2565
27 ท ำอำหำรส ำหรับผู้ป่วย 19,560.00              19,560.00          เฉพำะเจำะจง นำงศรีไศล  ญำติครบุรี นำงศรีไศล  ญำติครบุรี รำคำต  ำสุด 9/5/2565
28 วัสดุก่อสร้ำง 3,130.00               3,130.00            เฉพำะเจำะจง หจก.วังสมบูรณ์โลหะ หจก.วังสมบูรณ์โลหะ รำคำต  ำสุด 9/5/2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2565
โรงพยำบำลวังสมบูรณ์

ข้อมูลต้ังแต่วันท่ี  21 เมษำยน 2565 ถึง วันท่ี 20 พฤษภำคม 2565



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
29 วัสดุส ำนักงำน 890.00                  890.00              เฉพำะเจำะจง บจก.เคเอสเอ็มซุปเปอร์ซัพพลำย บจก.เคเอสเอ็มซุปเปอร์ซัพพลำย รำคำต  ำสุด 9/5/2565
30 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 3,300.00               3,300.00            เฉพำะเจำะจง หจก.วังสมบูรณ์โลหะ หจก.วังสมบูรณ์โลหะ รำคำต  ำสุด 9/5/2565
31 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 11,040.00              11,040.00          เฉพำะเจำะจง หจก.วี.อำร์ เคมีคอล หจก.วี.อำร์ เคมีคอล รำคำต  ำสุด 19/5/2565

32 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 22,800.00              22,800.00          เฉพำะเจำะจง บจก.กล้ำอินเตอร์เทรด บจก.กล้ำอินเตอร์เทรด รำคำต  ำสุด 19/5/2565
33 ซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์ยำนพำหนะเช็คระยะกค7635 9,082.70               9,082.70            เฉพำะเจำะจง บจก.โตโยต้ำสระแก้ว บจก.โตโยต้ำสระแก้ว รำคำต  ำสุด 19/5/2565
34 วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 10,000.00              10,000.00          เฉพำะเจำะจง บจก.สตำร์ เมดิคอล บจก.สตำร์ เมดิคอล รำคำต  ำสุด 19/5/2565
35 เวชภัณฑ์ยำ 13,268.00              13,268.00          เฉพำะเจำะจง บจก.สหแพทย์เภสัช บจก.สหแพทย์เภสัช รำคำต  ำสุด 19/5/2565
36 เวชภัณฑ์ยำ 6,372.00               6,372.00            เฉพำะเจำะจง บจก.ทีเอ็นพีเฮลท์แคร์ บจก.ทีเอ็นพีเฮลท์แคร์ รำคำต  ำสุด 19/5/2565
37 เวชภัณฑ์ยำ 7,062.00               7,062.00            เฉพำะเจำะจง บจก.เอวีเอสมำร์เก็ตติ ง บจก.เอวีเอสมำร์เก็ตติ ง รำคำต  ำสุด 19/5/2565
38 เวชภัณฑ์ยำ 10,800.00              10,800.00          เฉพำะเจำะจง บจก.ไบโอวำลิส บจก.ไบโอวำลิส รำคำต  ำสุด 19/5/2565
39 เวชภัณฑ์ยำ 10,800.00              10,800.00          เฉพำะเจำะจง บจก.คอสม่ำเทรดดิ ง บจก.คอสม่ำเทรดดิ ง รำคำต  ำสุด 19/5/2565
40 เวชภัณฑ์ยำ 16,000.00              16,000.00          เฉพำะเจำะจง บจก.เมดิซั นซัพพลำย บจก.เมดิซั นซัพพลำย รำคำต  ำสุด 19/5/2565
41 ก ำจัดสิ งปฏิกูล 21,000.00              21,000.00          เฉพำะเจำะจง นำยพนม กันขุนทด นำยพนม กันขุนทด รำคำต  ำสุด 19/5/2565
42 วัสดุคอมพิวเตอร์ 28,730.00              28,730.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ.พี.คอนเน็ค ร้ำน เอ.พี.คอนเน็ค รำคำต  ำสุด 19/5/2565
43 วัสดุกำรแพทย์ทั วไป 31,051.40              31,051.40          เฉพำะเจำะจง บจก.โอเร็กซ์เทรดดิ ง บจก.โอเร็กซ์เทรดดิ ง รำคำต  ำสุด 19/5/2565
44 วัสดุกำรแพทย์ทั วไป 17,441.00              17,441.00          เฉพำะเจำะจง บจก.ซิลลิคฟำร์มำ บจก.ซิลลิคฟำร์มำ รำคำต  ำสุด 19/5/2565
45 วัสดุกำรแพทย์ทั วไป 8,932.36               8,932.36            เฉพำะเจำะจง บจก.ซิลลิคฟำร์มำ บจก.ซิลลิคฟำร์มำ รำคำต  ำสุด 19/5/2565
46 วัสดุส ำนักงำน 10,895.00              10,895.00          เฉพำะเจำะจง หจก.วังน  ำเย็นสหภัณฑ์ หจก.วังน  ำเย็นสหภัณฑ์ รำคำต  ำสุด 19/5/2565
47 เวชภัณฑ์ยำ 4,875.00               4,875.00            เฉพำะเจำะจง บจก.มำซำแลบ บจก.มำซำแลบ รำคำต  ำสุด 19/5/2565
48 เวชภัณฑ์ยำ 1,819.00               1,819.00            เฉพำะเจำะจง บจก.อำร์เอ็กซ์ บจก.อำร์เอ็กซ์ รำคำต  ำสุด 19/5/2565
49 เวชภัณฑ์ยำ 1,450.00               1,450.00            เฉพำะเจำะจง บจก.เอเชี ยนยูเนี ยน แล็บบอรำตอรี บจก.เอเชี ยนยูเนี ยน แล็บบอรำตอรี รำคำต  ำสุด 19/5/2565
50 เวชภัณฑ์ยำ 3,275.00               3,275.00            เฉพำะเจำะจง หจก.ภิญโญฟำร์มำซี หจก.ภิญโญฟำร์มำซี รำคำต  ำสุด 19/5/2565

51 เวชภัณฑ์ยำ 1,403.84               1,403.84            เฉพำะเจำะจง บจก.เจเอสวิชั น บจก.เจเอสวิชั น รำคำต  ำสุด 19/5/2565

52 เวชภัณฑ์ยำ 4,950.00               4,950.00            เฉพำะเจำะจง บจก.ทีพีดรักแลบบอรำทอรีส์(1969) บจก.ทีพีดรักแลบบอรำทอรีส์(1969) รำคำต  ำสุด 19/5/2565
53 เวชภัณฑ์ยำ 3,766.40               3,766.40            เฉพำะเจำะจง บจก.พรอสฟำร์มำ บจก.พรอสฟำร์มำ รำคำต  ำสุด 19/5/2565
54 วัสดุกำรแพทย์ทั วไป 3,600.00               3,600.00            เฉพำะเจำะจง บจก.เอฟ.ซี.พี บจก.เอฟ.ซี.พี รำคำต  ำสุด 19/5/2565
55 วัสดุกำรแพทย์ทั วไป 2,900.00               2,900.00            เฉพำะเจำะจง บจก.เอนไซม์เอ็นจิเนียริ ง บจก.เอนไซม์เอ็นจิเนียริ ง รำคำต  ำสุด 19/5/2565


