
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) โทรศัพท ์0 3744 9777 ต่อ 13 

ที่    สก 0032.301.09.01/0845                    วันที่   22 มีนาคม 2565   

เรื่อง   รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์  

๑. เรื่องเดิม 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 (8) ที่ระบุให้หน่วยงานของ

รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดยการจัดท าแบบสรุปผลการด าเนินงาน 
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน (แบบ สขร.1) เสนอผู้บริหารหน่วยงานทราบ ณ วันสิ้นเดือน 

ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณของ
หน่วยงาน ให้หน่วยงานรายงานแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจ าทุกสิ้น
เดือน    

2.  ข้อเท็จจริง 
เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) และโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 90) 
งานพัสดุ ขอรายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 

          3.  ข้อเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และอนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

  
 
                                                                                           (นางสาวไพรินทร์  ศรีปัจฉิม) 
                                                                                    เจ้าพนักงานพัสดุ 
 
 
                                                                           (นางสาวสุเนตร  บัลลือพรมราช) 
                                                                          นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 
                  
 
 
                                                                                                                                                           

  ทราบ-อนุญาต 
 
 

(นายยุทธพงษ์  ศรีมงคล) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 
ตามประกาศโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 

เร่ือง เผยแพร่แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. 1 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 
 
ชื่อหน่วยงาน    โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว   

วัน/เดือน/ปี   22 มีนาคม พ.ศ.2565         

หัวข้อ  เผยแพร่แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร 1)  

รายละเอียดข้อมูล   เผยแพร่แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร 1)  เดือนมีนาคม 2565  
ประจ าปงีบประมาณ 2565  
Link ภายนอก ……………………………………………..  

หมายเหตุ..................................................................................................................... ............................................ 
............................................................................................................................. ........................................................
.......................................................................... ............................................................................................. ...... 
 
 ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                      ผู้รับผิดชอบน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

 (นางสาวไพรินทร์  ศรีปัจฉิม)                     (นางสาวไพรินทร์  ศรีปัจฉิม)  
 เจ้าพนักงานพัสดุ                     เจ้าพนักงานพัสดุ      
              วันที ่ 22 มีนาคม พ.ศ.2565                   วันที่  22 มีนาคม พ.ศ.2565 

 
             หัวหน้างานผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                    ผู้อนุมัติ 

 
 

                  (นางสาวสุเนตร บัลลือพรมราช)                               (นายยุทธพงษ์  ศรีมงคล) 
                 นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ                   นายแพทย์เชี่ยวชาญ รกัษาการในต าแหน่ง     
                 วันที่  22 มีนาคม พ.ศ.2565                            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 
                                                                                    วันที่  22 มีนาคม พ.ศ.2565 

 



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 7,680.00               7,680.00            เฉพาะเจาะจง บจก.เมดิทอป บจก.เมดิทอป ราคาต่่าสุด 23/2/2565
2 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 13,800.00              13,800.00          เฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเว่นพลัซ หจก.อิเลฟเว่นพลัซ ราคาต่่าสุด 23/2/2565
3 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 43,099.60              43,099.60          เฉพาะเจาะจง บจก.โอเร็กซ์เทรดด้ิง บจก.โอเร็กซ์เทรดด้ิง ราคาต่่าสุด 23/2/2565
4 ซ่อมบ่ารุงระบบน่้าประปา 10,700.00              10,700.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค วอเตอร์ ร้านเจ เค วอเตอร์ ราคาต่่าสุด 24/2/2565

5 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 12,510.00              12,510.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ไซเอนซ์เมด บจก.ไซเอนซ์เมด ราคาต่่าสุด 25/2/2565

6 ซ่อมบ่ารุงระบบเคร่ืองก่าเนิดไฟฟ้า 19,260.00              19,260.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ไทยเทคเยนเนอเรเตอร์ บจก.ไทยเทคเยนเนอเรเตอร์ ราคาต่่าสุด 28/2/2565

7 วัสดุทันตกรรม 15,540.00              15,540.00          เฉพาะเจาะจง บจก.เอสดีทันตเวช(1988) บจก.เอสดีทันตเวช(1988) ราคาต่่าสุด 28/2/2565

8 เก้าอ้ีพลาสติก 43,000.00              43,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านห้องภาพสยามโน๊ต ร้านห้องภาพสยามโน๊ต ราคาต่่าสุด 28/2/2565

9 ครุภัณฑ์ส่านักงาน 69,000.00              69,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเทพเฟอร์นิเจอร์ ร้านชัยเทพเฟอร์นิเจอร์ ราคาต่่าสุด 28/2/2565

10 เจาะบ่อบาดาล 190,000.00            190,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสุภาพ มีชาติ นายสุภาพ มีชาติ ราคาต่่าสุด 28/2/2565

11 ซ่อมบ่ารุงอาคารพักข้าราชการ 13,500.00              13,500.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณา อาจดีรัง นางสาวสุวรรณา อาจดีรัง ราคาต่่าสุด 2/3/2565
12 ซ่อมบ่ารุงระบบประปา 22,900.00              22,900.00          เฉพาะเจาะจง นายประสิทธ์ิ วงค์แก้ว นายประสิทธ์ิ วงค์แก้ว ราคาต่่าสุด 2/3/2565
13 เวชภัณฑ์ยา 63,968.00              63,968.00          เฉพาะเจาะจง บจก.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล บจก.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล ราคาต่่าสุด 2/3/2565
14 เวชภัณฑ์ยา 74,079.00              74,079.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ซิลลิคฟาร์มา บจก.ซิลลิคฟาร์มา ราคาต่่าสุด 2/3/2565
15 ขยายเขตระบบไฟฟ้า 1,042,391.86          1,042,391.86      เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ราคาต่่าสุด 2/3/2565
16 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 5,894.00               5,894.00            เฉพาะเจาะจง บจก.บีเวอร์เมดิคอล บจก.บีเวอร์เมดิคอล ราคาต่่าสุด 2/3/2565
17 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 11,900.00              11,900.00          เฉพาะเจาะจง บจก.อิเลฟเว่นพลัซ บจก.อิเลฟเว่นพลัซ ราคาต่่าสุด 2/3/2565
18 ตรวจทางห้างปฏิบัติการ (วัตถุพยาน) 650.00                  650.00              เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลศิริราช ราคาต่่าสุด 2/3/2565
19 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2,820.00               2,820.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค วอเตอร์ ร้านเจ เค วอเตอร์ ราคาต่่าสุด 2/3/2565

20 เวชภัณฑ์ยา 2,889.00               2,889.00            เฉพาะเจาะจง บจก.จรูญเภสัช บจก.จรูญเภสัช ราคาต่่าสุด 2/3/2565
21 วัสดุงานบ้านงานครัว 21,600.00              21,600.00          เฉพาะเจาะจง บจก.พลาสติกสโตร์ บจก.พลาสติกสโตร์ ราคาต่่าสุด 3/3/2565
22 เวชภัณฑ์ยา 8,640.00               8,640.00            เฉพาะเจาะจง บจก.โพสเฮลท์แคร์ บจก.โพสเฮลท์แคร์ ราคาต่่าสุด 3/3/2565
23 เวชภัณฑ์ยา 5,136.00               5,136.00            เฉพาะเจาะจง บจก.บี.เอ็ล.ฮ้ัว บจก.บี.เอ็ล.ฮ้ัว ราคาต่่าสุด 3/3/2565
24 เวชภัณฑ์ยา 96,674.50              96,674.50          เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช บจก.ดีเคเอสเอช ราคาต่่าสุด 3/3/2565
25 เวชภัณฑ์ยา 60,990.00              60,990.00          เฉพาะเจาะจง บจก.บี.เอ็ล.เอชเทรดด้ิง บจก.บี.เอ็ล.เอชเทรดด้ิง ราคาต่่าสุด 3/3/2565
26 เวชภัณฑ์ยา 52,370.00              52,370.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ซิลลิคฟาร์มา บจก.ซิลลิคฟาร์มา ราคาต่่าสุด 3/3/2565
27 เวชภัณฑ์ยา 75,800.00              75,800.00          เฉพาะเจาะจง บจก.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล บจก.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล ราคาต่่าสุด 3/3/2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2565
โรงพยำบำลวังสมบูรณ์

ข้อมูลต้ังแต่วันท่ี  21 กุมภำพันธ์ 2565 ถึง วันท่ี 20 มีนำคม 2565



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
28 เวชภัณฑ์ยา 2,660.00               2,660.00            เฉพาะเจาะจง บจก.แอปคาร์ฟาร์มาแลบ บจก.แอปคาร์ฟาร์มาแลบ ราคาต่่าสุด 3/3/2565

29 เวชภัณฑ์ยา 1,600.00               1,600.00            เฉพาะเจาะจง บจก.ยูโทเป้ียน บจก.ยูโทเป้ียน ราคาต่่าสุด 3/3/2565
30 เวชภัณฑ์ยา 1,320.00               1,320.00            เฉพาะเจาะจง บจก.อังกฤษตรางู (แอล.บี) บจก.อังกฤษตรางู (แอล.บี) ราคาต่่าสุด 4/3/2565
31 เวชภัณฑ์ยา 3,745.00               3,745.00            เฉพาะเจาะจง บจก.สยามฟาร์มาซูติคอล บจก.สยามฟาร์มาซูติคอล ราคาต่่าสุด 4/3/2565
32 เคร่ืองป่ันเม็ดเลือดแดง 75,000.00              75,000.00          เฉพาะเจาะจง บจก.เอส.อี.ซับพลาย บจก.เอส.อี.ซับพลาย ราคาต่่าสุด 4/3/2565
33 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 90,000.00              90,000.00          เฉพาะเจาะจง บจก.แอดวานซ์ไดแอกนอสติก บจก.แอดวานซ์ไดแอกนอสติก ราคาต่่าสุด 4/3/2565
34 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5,203.50               5,203.50            เฉพาะเจาะจง บจก.สตาร์ เมดิคอล บจก.สตาร์ เมดิคอล ราคาต่่าสุด 4/3/2565
35 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 63,750.00              63,750.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ไบโอจีนีเทค บจก.ไบโอจีนีเทค ราคาต่่าสุด 4/3/2565
36 เวชภัณฑ์ยา 80,720.80              80,720.80          เฉพาะเจาะจง บจก.แอโรแคร์ บจก.แอโรแคร์ ราคาต่่าสุด 4/3/2565
37 เวชภัณฑ์ยา 97,460.00              97,460.00          เฉพาะเจาะจง บจก.เอเช่ียนฟาร์มาซูติคัล บจก.เอเช่ียนฟาร์มาซูติคัล ราคาต่่าสุด 4/3/2565
41 วัสดุงานบ้านงานครัว 19,040.00              19,040.00          เฉพาะเจาะจง หจก.วี.อาร์ เคมีคอล หจก.วี.อาร์ เคมีคอล ราคาต่่าสุด 7/3/2565
42 วัสดุงานบ้านงานครัว 20,378.00              20,378.00          เฉพาะเจาะจง หจก.วังน่้าเย็นสหภัณฑ์ หจก.วังน่้าเย็นสหภัณฑ์ ราคาต่่าสุด 7/3/2565
38 เวชภัณฑ์ยา 16,500.00              16,500.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี หจก.ภิญโญฟาร์มาซี ราคาต่่าสุด 8/3/2565
39 เวชภัณฑ์ยา 47,000.00              47,000.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ยูเมด้า บจก.ยูเมด้า ราคาต่่าสุด 8/3/2565
40 เวชภัณฑ์ยา 7,000.00               7,000.00            เฉพาะเจาะจง บจก.เอสพีเอสเมดิคอล บจก.เอสพีเอสเมดิคอล ราคาต่่าสุด 8/3/2565
43 วัสดุงานบ้านงานครัว 28,945.00              28,945.00          เฉพาะเจาะจง บจก.เคเอสเอ็มซุปเปอร์ซัพพลาย บจก.เคเอสเอ็มซุปเปอร์ซัพพลาย ราคาต่่าสุด 8/3/2565
44 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 19,500.00              19,500.00          เฉพาะเจาะจง บจก.เด็นเมท บจก.เด็นเมท ราคาต่่าสุด 8/3/2565
45 เวชภัณฑ์ยา 1,900.00               1,900.00            เฉพาะเจาะจง บจก.พรีเมดฟาร์มา บจก.พรีเมดฟาร์มา ราคาต่่าสุด 8/3/2565
46 เวชภัณฑ์ยา 1,936.00               1,936.00            เฉพาะเจาะจง บจก.แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอล บจก.แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอล ราคาต่่าสุด 8/3/2565
47 น่้าด่ืม 29,540.00              29,540.00          เฉพาะเจาะจง ร้านน่้าด่ืมบีเฟรช ร้านน่้าด่ืมบีเฟรช ราคาต่่าสุด 10/3/2565
48 เคร่ืองฟอกอากาศ 50,290.00              50,290.00          เฉพาะเจาะจง บจก.สดเอ็นจิเนียร่ิง บจก.สดเอ็นจิเนียร่ิง ราคาต่่าสุด 10/3/2565
49 ท่าป้ายไวนิล -                   เฉพาะเจาะจง ร้านวังสมบูรณ์ป้ายอิงค์เจ็ท ร้านวังสมบูรณ์ป้ายอิงค์เจ็ท ราคาต่่าสุด 10/3/2565
50 ติดต้ังผ้าม่านหน้าต่าง 17,000.00              17,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสมบัติผ้าม่าน ร้านสมบัติผ้าม่าน ราคาต่่าสุด 10/3/2565
51 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 8,000.00               8,000.00            เฉพาะเจาะจง บจก.วีระเภสัช บจก.วีระเภสัช ราคาต่่าสุด 11/3/2565
52 วัสดุส่านักงาน 3,200.00               3,200.00            เฉพาะเจาะจง บจก.เคเอสเอ็มซุปเปอร์ซัพพลาย บจก.เคเอสเอ็มซุปเปอร์ซัพพลาย ราคาต่่าสุด 14/3/2565
53 ซ่อมบ่ารุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ กฉ-3260 5,423.30               5,423.30            เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้าสระแก้ว บจก.โตโยต้าสระแก้ว ราคาต่่าสุด 15/3/2565
54 วัสดุส่านักงาน 5,600.00               5,600.00            เฉพาะเจาะจง หจก.วังน่้าเย็นสหภัณฑ์ หจก.วังน่้าเย็นสหภัณฑ์ ราคาต่่าสุด 16/3/2565

55 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 28,000.00              28,000.00          เฉพาะเจาะจง บจก.วีระเภสัช บจก.วีระเภสัช ราคาต่่าสุด 16/3/2565
56 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 30,240.00              30,240.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ไทยก๊อส บจก.ไทยก๊อส ราคาต่่าสุด 16/3/2565
57 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 19,500.00              19,500.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ไซเอนซ์เมด บจก.ไซเอนซ์เมด ราคาต่่าสุด 16/3/2565
58 วัสดุส่านักงาน 2,190.00               2,190.00            เฉพาะเจาะจง บจก.เคเอสเอ็มซุปเปอร์ซัพพลาย บจก.เคเอสเอ็มซุปเปอร์ซัพพลาย ราคาต่่าสุด 16/3/2565
59 ตรวจวัตถุพยาน 1,300.00               1,300.00            เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลศิริราช ราคาต่่าสุด 16/3/2565



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
60 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 15,000.00              15,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ซีเคซัพพลาย หจก.อาร์ซีเคซัพพลาย ราคาต่่าสุด 18/3/2565
61 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 9,700.00               9,700.00            เฉพาะเจาะจง หจก.โพสเฮลท์แคร์ หจก.โพสเฮลท์แคร์ ราคาต่่าสุด 18/3/2565
62 วัสดุก่อสร้าง 10,410.00              10,410.00          เฉพาะเจาะจง หจก.วังสมบูรณ์โลหะ หจก.วังสมบูรณ์โลหะ ราคาต่่าสุด 18/3/2565
63 ถังพ่นยา 1,575.00               1,575.00            เฉพาะเจาะจง บจก.เคเอสเอ็มซุปเปอร์ซัพพลาย บจก.เคเอสเอ็มซุปเปอร์ซัพพลาย ราคาต่่าสุด 18/3/2565
64 หลอดไฟ LED 9 watt 1,200.00               1,200.00            เฉพาะเจาะจง หจก.วังสมบูรณ์โลหะ หจก.วังสมบูรณ์โลหะ ราคาต่่าสุด 18/3/2565


