
แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 วัสดุทันตกรรม 4,000.00               4,000.00            เฉพาะเจาะจง บจก.แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน บจก.แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน ราคาต่่าสุด 23/5/2565
2 วัสดุทันตกรรม 2,940.00               2,940.00            เฉพาะเจาะจง บจก.แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน บจก.แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน ราคาต่่าสุด 23/5/2565
3 วัสดุทันตกรรม 4,090.00               4,090.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ราคาต่่าสุด 23/5/2565
4 วัสดุทันตกรรม 3,290.25               3,290.25            เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอธ(ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอธ(ประเทศไทย) ราคาต่่าสุด 23/5/2565
5 วัสดุทันตกรรม 15,754.68              15,754.68          เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช บจก.ดีเคเอสเอช ราคาต่่าสุด 23/5/2565
6 วัสดุทันตกรรม 6,485.00               6,485.00            เฉพาะเจาะจง บจก.เอสดีทันตเวช(1988) บจก.เอสดีทันตเวช(1988) ราคาต่่าสุด 23/5/2565
7 ป้ัมน ่า 6,200.00               6,200.00            เฉพาะเจาะจง หจก.วังสมบูรณ์โลหะ หจก.วังสมบูรณ์โลหะ ราคาต่่าสุด 24/5/2565
8 วัสดุทันตกรรม 9,441.28               9,441.28            เฉพาะเจาะจง บจก.คาร์ฟ่ี (ประเทศไทย) บจก.คาร์ฟ่ี (ประเทศไทย) ราคาต่่าสุด 24/5/2565

9 ซ่อมยูนิตท่าฟัน 6,000.00               6,000.00            เฉพาะเจาะจง บจก.สยามเดนท์ บจก.สยามเดนท์ ราคาต่่าสุด 24/5/2565
10 แบตเตอร่ี 2,200.00               2,200.00            เฉพาะเจาะจง หจก.วังสมบูรณ์โลหะ หจก.วังสมบูรณ์โลหะ ราคาต่่าสุด 24/5/2565
11 วัสดุก่อสร้าง 1,733.00               1,733.00            เฉพาะเจาะจง หจก.วังสมบูรณ์โลหะ หจก.วังสมบูรณ์โลหะ ราคาต่่าสุด 24/5/2565
12 กรวยจราจรพลาสติก 3,900.00               3,900.00            เฉพาะเจาะจง บจก.เคเอสเอ็มซุปเปอร์ซัพพลาย บจก.เคเอสเอ็มซุปเปอร์ซัพพลาย ราคาต่่าสุด 24/5/2565

13 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,500.00               4,500.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค วอเตอร์ ร้านเจ เค วอเตอร์ ราคาต่่าสุด 24/5/2565
14 เวชภัณฑ์ยา 2,400.00               2,400.00            เฉพาะเจาะจง บจก.ทีพีดรักแลบบอราทอรีส์(1969) บจก.ทีพีดรักแลบบอราทอรีส์(1969) ราคาต่่าสุด 24/5/2565
15 เวชภัณฑ์ยา 4,500.00               4,500.00            เฉพาะเจาะจง บจก.เอ.เอ็น.บีลาบอราตอร่ี(อ่านวยเภสัช) บจก.เอ.เอ็น.บีลาบอราตอร่ี(อ่านวยเภสัช) ราคาต่่าสุด 24/5/2565
16 กล้องติดรถยนต์ 1,480.00               1,480.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.พี.คอนเน็ค (ส่านักงานใหญ่) ร้าน เอ.พี.คอนเน็ค (ส่านักงานใหญ่) ราคาต่่าสุด 26/5/2565
17 เวชภัณฑ์ยา 695.50                  695.50              เฉพาะเจาะจง บจก.ดีทแฮล์มเคลเลอร์โลจีสติกส์ บจก.ดีทแฮล์มเคลเลอร์โลจีสติกส์ ราคาต่่าสุด 26/5/2565
18 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 18,780.00              18,780.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเนตรเซฟตี ไฟร์ ร้านเนตรเซฟตี ไฟร์ ราคาต่่าสุด 26/5/2565
19 โทรศัพท์มือถือ 6,490.00               6,490.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.พี.คอนเน็ค ร้าน เอ.พี.คอนเน็ค ราคาต่่าสุด 26/5/2565
20 ซ่อมบ่ารุงน ่าประปา 14,980.00              14,980.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค วอเตอร์ ร้านเจ เค วอเตอร์ ราคาต่่าสุด 26/5/2565
21 เวชภัณฑ์ยา 5,538.00               5,538.00            เฉพาะเจาะจง บจก.แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอล บจก.แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอล ราคาต่่าสุด 26/5/2565
22 เวชภัณฑ์ยา 98,400.00              98,400.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ชุมชนเภสัชกรรม บจก.ชุมชนเภสัชกรรม ราคาต่่าสุด 26/5/2565
23 เวชภัณฑ์ยา 94,000.00              94,000.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ยูเมด้า บจก.ยูเมด้า ราคาต่่าสุด 26/5/2565
24 เวชภัณฑ์ยา 95,480.00              95,480.00          เฉพาะเจาะจง บจก.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล บจก.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล ราคาต่่าสุด 26/5/2565
25 เวชภัณฑ์ยา 56,147.00              56,147.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ซิลลิคฟาร์มา บจก.ซิลลิคฟาร์มา ราคาต่่าสุด 26/5/2565
26 เวชภัณฑ์ยา 14,442.00              14,442.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ทีแมนฟาร์มาซูติคอล บจก.ทีแมนฟาร์มาซูติคอล ราคาต่่าสุด 26/5/2565
27 เวชภัณฑ์ยา 45,400.00              45,400.00          เฉพาะเจาะจง บจก.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ ง บจก.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ ง ราคาต่่าสุด 26/5/2565
28 เวชภัณฑ์ยา 11,750.00              11,750.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ทีเอ็นพีเฮลท์แคร์ บจก.ทีเอ็นพีเฮลท์แคร์ ราคาต่่าสุด 26/5/2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2565
โรงพยำบำลวังสมบูรณ์

ข้อมูลต้ังแต่วันท่ี 21 พฤษภำคม 2565 ถึง วันท่ี 20 มิถุนำยน 2565



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
29 เวชภัณฑ์ยา 43,638.00              43,638.00          เฉพาะเจาะจง บจก.อาร์เอ็กซ์ บจก.อาร์เอ็กซ์ ราคาต่่าสุด 26/5/2565
30 เวชภัณฑ์ยา 99,000.00              99,000.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ยูเมด้า บจก.ยูเมด้า ราคาต่่าสุด 26/5/2565
31 เวชภัณฑ์ยา 18,250.00              18,250.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี หจก.ภิญโญฟาร์มาซี ราคาต่่าสุด 26/5/2565
32 เวชภัณฑ์ยา 5,290.00               5,290.00            เฉพาะเจาะจง บจก.เอเช่ียนฟาร์มาซูติคัล บจก.เอเช่ียนฟาร์มาซูติคัล ราคาต่่าสุด 26/5/2565
33 เวชภัณฑ์ยา 9,600.00               9,600.00            เฉพาะเจาะจง บจก.บางกอกดรัก บจก.บางกอกดรัก ราคาต่่าสุด 26/5/2565

34 เวชภัณฑ์ยา 22,200.00              22,200.00          เฉพาะเจาะจง บจก.พรีเมดฟาร์มาพลัส บจก.พรีเมดฟาร์มาพลัส ราคาต่่าสุด 26/5/2565
35 เวชภัณฑ์ยา 64,480.00              64,480.00          เฉพาะเจาะจง บจก.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล บจก.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล ราคาต่่าสุด 26/5/2565
36 ซ่อมบ่ารุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 10,320.00              10,320.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.พี.คอนเน็ค ร้าน เอ.พี.คอนเน็ค ราคาต่่าสุด 26/5/2565
37 เวชภัณฑ์ยา 23,800.00              23,800.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน ชัยเทพเฟอร์นิเจอร์ ร้าน ชัยเทพเฟอร์นิเจอร์ ราคาต่่าสุด 26/5/2565
38 กระติกใส่วัคซีน 5,350.00               5,350.00            เฉพาะเจาะจง บจก.ไบโอจีนีเทค บจก.ไบโอจีนีเทค ราคาต่่าสุด 26/5/2565
39 เวชภัณฑ์ยา 2,220.00               2,220.00            เฉพาะเจาะจง บจก.ยูนีซัน บจก.ยูนีซัน ราคาต่่าสุด 26/5/2565

40 กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น 30,000.00              30,000.00          เฉพาะเจาะจง บจก.เคเอสเอ็มซุปเปอร์ซัพพลาย บจก.เคเอสเอ็มซุปเปอร์ซัพพลาย ราคาต่่าสุด 30/5/2565
41 เวชภัณฑ์ยา 13,300.00              13,300.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ยูโทเป้ียน บจก.ยูโทเป้ียน ราคาต่่าสุด 30/5/2565
42 เวชภัณฑ์ยา 45,273.60              45,273.60          เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช บจก.ดีเคเอสเอช ราคาต่่าสุด 30/5/2565
43 เวชภัณฑ์ยา 10,500.00              10,500.00          เฉพาะเจาะจง บจก.เมดิซ่ันซัพพลาย บจก.เมดิซ่ันซัพพลาย ราคาต่่าสุด 30/5/2565
44 หมอนหนุน+หมอนข้าง 780.00                  780.00              เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเทพ เฟอร์นิเจอร์ ร้านชัยเทพ เฟอร์นิเจอร์ ราคาต่่าสุด 1/6/2565

45 ซ่อมบ่ารุงครุภัณฑ์ยานพาหนะเช็คระยะ กง1124 13,224.89              13,224.89          เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้าสระแก้ว บจก.โตโยต้าสระแก้ว ราคาต่่าสุด 2/6/2565
46 ซ่อมบ่ารุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ กง1125 17,784.47              17,784.47          เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้าสระแก้ว บจก.โตโยต้าสระแก้ว ราคาต่่าสุด 2/6/2565
47 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000.00              30,000.00          เฉพาะเจาะจง บจก.แอดวานซ์ไดแอกนอสติก บจก.แอดวานซ์ไดแอกนอสติก ราคาต่่าสุด 2/6/2565
48 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 11,760.00              11,760.00          เฉพาะเจาะจง บจก.อาร์เอ็กซ์ บจก.อาร์เอ็กซ์ ราคาต่่าสุด 2/6/2565
49 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 29,000.00              29,000.00          เฉพาะเจาะจง บจก.อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน บจก.อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน ราคาต่่าสุด 2/6/2565
50 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 7,270.00               7,270.00            เฉพาะเจาะจง บจก.สตาร์ เมดิคอล บจก.สตาร์ เมดิคอล ราคาต่่าสุด 2/6/2565
51 ซ่อมบ่ารุงครุภัณฑ์ยานพาหนะเช็คระยะ กง365 11,956.66              11,956.66          เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้าสระแก้ว บจก.โตโยต้าสระแก้ว ราคาต่่าสุด 6/6/2565
52 ก่าจัดขยะมูลฝอยติดเชื อ 21,600.00              21,600.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ราคาต่่าสุด 6/6/2565
53 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,440.00               4,440.00            เฉพาะเจาะจง หจก.วังสมบูรณ์โลหะ หจก.วังสมบูรณ์โลหะ ราคาต่่าสุด 9/6/2565

54 วัสดุก่อสร้าง 3,055.00               3,055.00            เฉพาะเจาะจง หจก.วังสมบูรณ์โลหะ หจก.วังสมบูรณ์โลหะ ราคาต่่าสุด 9/6/2565

55 ป้ายไวนิลวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯราชินี 2,250.00               2,250.00            เฉพาะเจาะจง ร้านวังสมบูรณ์ป้ายอิงค์เจ็ท ร้านวังสมบูรณ์ป้ายอิงค์เจ็ท ราคาต่่าสุด 9/6/2565

56 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 2,900.00               2,900.00            เฉพาะเจาะจง บจก.เอน-ไซน์เอ็นจิเนียร่ิง บจก.เอน-ไซน์เอ็นจิเนียร่ิง ราคาต่่าสุด 9/6/2565
57 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,840.00              12,840.00          เฉพาะเจาะจง บจก.สเตเบิ ล บจก.สเตเบิ ล ราคาต่่าสุด 15/6/2565
58 ซ่อมบ่ารุงครุภัณฑ์ส่านักงาน (เคร่ืองปรับอากาศ) 6,500.00               6,500.00            เฉพาะเจาะจง บจก.วังน ่าเย็นออโต้แอร์ บจก.วังน ่าเย็นออโต้แอร์ ราคาต่่าสุด 15/6/2565
59 ซ่อมบ่ารุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5,080.00               5,080.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.พี.คอนเน็ค ร้านเอ.พี.คอนเน็ค ราคาต่่าสุด 15/6/2565
60 ซ่อมบ่ารุงอาคารผู้ป่วยใน 78,000.00              78,000.00          เฉพาะเจาะจง นายสิงห์แก้ว ฉิมงาม นายสิงห์แก้ว ฉิมงาม ราคาต่่าสุด 15/6/2565



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
61 ซ่อมบ่ารุงอาคารผู้ป่วยนอก 36,000.00              36,000.00          เฉพาะเจาะจง นายสราวุฒิ ปรีชา นายสราวุฒิ ปรีชา ราคาต่่าสุด 15/6/2565
62 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 5,400.00               5,400.00            เฉพาะเจาะจง บจก.กริฟฟินไทยเมดิก บจก.กริฟฟินไทยเมดิก ราคาต่่าสุด 15/6/2565
63 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 9,400.00               9,400.00            เฉพาะเจาะจง หจก.พีพีเคร่ืองมือแพทย์ หจก.พีพีเคร่ืองมือแพทย์ ราคาต่่าสุด 15/6/2565
64 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 43,370.00              43,370.00          เฉพาะเจาะจง บจก.น่าวิวัฒน์การช่าง บจก.น่าวิวัฒน์การช่าง ราคาต่่าสุด 15/6/2565
65 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 6,180.00               6,180.00            เฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเว่นพลัซ หจก.อิเลฟเว่นพลัซ ราคาต่่าสุด 15/6/2565
66 เวชภัณฑ์ยา 96,600.00              96,600.00          เฉพาะเจาะจง บจก.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล บจก.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล ราคาต่่าสุด 15/6/2565
67 เวชภัณฑ์ยา 91,536.51              91,536.51          เฉพาะเจาะจง บจก.ซิลลิคฟาร์มา บจก.ซิลลิคฟาร์มา ราคาต่่าสุด 17/6/2565
68 เวชภัณฑ์ยา 7,378.00               7,378.00            เฉพาะเจาะจง บจก.แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอล บจก.แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอล ราคาต่่าสุด 17/6/2565
69 เวชภัณฑ์ยา 16,120.00              16,120.00          เฉพาะเจาะจง บจก.คอนดรักส์อินเตอร์เนช่ันแนล บจก.คอนดรักส์อินเตอร์เนช่ันแนล ราคาต่่าสุด 17/6/2565
70 เวชภัณฑ์ยา 21,165.67              21,165.67          เฉพาะเจาะจง บจก.สหแพทย์เภสัช บจก.สหแพทย์เภสัช ราคาต่่าสุด 17/6/2565
71 เวชภัณฑ์ยา 99,300.00              99,300.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ชุมชนเภสัชกรรม บจก.ชุมชนเภสัชกรรม ราคาต่่าสุด 17/6/2565
72 เวชภัณฑ์ยา 8,606.00               8,606.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี หจก.ภิญโญฟาร์มาซี ราคาต่่าสุด 17/6/2565
73 เวชภัณฑ์ยา 28,355.00              28,355.00          เฉพาะเจาะจง บจก.แคสป้าฟาร์มาซูติคอล บจก.แคสป้าฟาร์มาซูติคอล ราคาต่่าสุด 17/6/2565
74 เวชภัณฑ์ยา 5,778.00               5,778.00            เฉพาะเจาะจง บจก.จรูญเภสัช บจก.จรูญเภสัช ราคาต่่าสุด 17/6/2565
75 เวชภัณฑ์ยา 9,720.00               9,720.00            เฉพาะเจาะจง หสน.โรงงานเภสัชกรรม หสน.โรงงานเภสัชกรรม ราคาต่่าสุด 17/6/2565
76 เวชภัณฑ์ยา 9,020.00               9,020.00            เฉพาะเจาะจง บจก.พรีเมดฟาร์มาพลัส บจก.พรีเมดฟาร์มาพลัส ราคาต่่าสุด 17/6/2565
77 เวชภัณฑ์ยา 1,550.00               1,550.00            เฉพาะเจาะจง บจก.เอสพีเอสเมดิคอล บจก.เอสพีเอสเมดิคอล ราคาต่่าสุด 17/6/2565
78 เวชภัณฑ์ยา 2,430.00               2,430.00            เฉพาะเจาะจง บจก.โพสเฮลท์แคร์ บจก.โพสเฮลท์แคร์ ราคาต่่าสุด 17/6/2565
79 เวชภัณฑ์ยา 4,000.00               4,000.00            เฉพาะเจาะจง บจก.ที.พี.ดรักแลบลอราทอร่ีส์ บจก.ที.พี.ดรักแลบลอราทอร่ีส์ ราคาต่่าสุด 17/6/2565
80 เวชภัณฑ์ยา 1,425.00               1,425.00            เฉพาะเจาะจง บจก.ทีแมนฟาร์มาซูติคอล บจก.ทีแมนฟาร์มาซูติคอล ราคาต่่าสุด 17/6/2565


