
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
1 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 18,300.00       18,300.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ชิน เมดิคอล จ ากัด      

18,300.00
บริษัท ชิน เมดิคอล จ ากัด      

18,300.00
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 20521/66       1 ธ.ค.66

2 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 27,000.00       27,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฉัตรแก้วโปรดักส์ จ ากัด
27,000.00

บริษัท ฉัตรแก้วโปรดักส์ จ ากัด
27,000.00

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 20553/66       1 ธ.ค.66

3 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 8,366.40        8,366.40          เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีดเดอร์ เมด จ ากัด      
8,366.40

บริษัท ลีดเดอร์ เมด จ ากัด      
8,366.40

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 20566/66       1 ธ.ค.66

4 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 52,500.00       52,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด
52,500.00

บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด
52,500.00

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 20379/66       7 ธ.ค.66

5 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 26,596.50       26,596.50        e-bidding บริษัท เอ็ม เวล เมด จ ากัด        
26,596.50

บริษัท เอ็ม เวล เมด จ ากัด        
26,596.50

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 20622/66       7 ธ.ค.66

6 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,070.00        4,070.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เมส เทรดด้ิง จ ากัด
4,070.00

บริษัท เมส เทรดด้ิง จ ากัด
4,070.00

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 20637/66       8 ธ.ค.66

7 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 16,000.00       16,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด
16,000.00

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด
16,000.00

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 20520/66       9 ธ.ค.66

8 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 6,250.00        6,250.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโนเมกซ์ เมดิคอล จ ากดั(ส านักงานใหญ่)

6,250.00
บริษัท ซีโนเมกซ์ เมดิคอล จ ากดั(ส านักงานใหญ่)

6,250.00
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 20568/66       9 ธ.ค.66

9 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 9,000.00        9,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด
9,000.00

บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด
9,000.00

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 20530/66       9 ธ.ค.66

10 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 50,260.04       50,260.04        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 
50,260.04

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด 
50,260.04

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 20627/66      2 ธ.ค.66

11 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,100.02        3,100.02          เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท เฮลธแ์คร์ จ ากัด
3,100.02

บริษัท ซัมมิท เฮลธแ์คร์ จ ากัด
3,100.02

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 20634/66      8 ธ.ค.66

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม 2565
งานพัสดุ  ฝ่ายบริการทัว่ไป โรงพยาบาลบางบ่อ

วันที ่31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม 2565
งานพัสดุ  ฝ่ายบริการทัว่ไป โรงพยาบาลบางบ่อ

วันที ่31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

12 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,407.50        2,407.50          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด  
2,407.50

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด  
2,407.50

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 20658/66      13 ธ.ค.66

13 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,770.00        3,770.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิวเมอร์ริค จ ากัด
3,770.00

บริษัท ฮิวเมอร์ริค จ ากัด
3,770.00

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 20638/66      13 ธ.ค.66

14 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 48,000.20       48,000.20        เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค(ประเทศไทย)จ ากดั

48,000.00
บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค(ประเทศไทย)จ ากดั

48,000.00
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 20535/66      13 ธ.ค.66

15 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,500.00        2,500.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด จีไอเอส ฟาร์มา
2,500.00

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด จีไอเอส ฟาร์มา
2,500.00

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 20678/66      14 ธ.ค.66

16 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 34,400.00       34,400.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.ท.ีเมดิแค็ล ดีไวซ์
34,400.00

บริษัท อาร์.ท.ีเมดิแค็ล ดีไวซ์
34,400.00

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 20672/66      14 ธ.ค.66

17 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 24,610.00       24,610.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด
24,610.00

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด
24,610.00

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 20683/66      15 ธ.ค.66

18 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 9,875.00        9,875.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ยนูิเมด จ ากัด
9,875.00

บริษัท ยนูิเมด จ ากัด
9,875.00

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 20689/66      15 ธ.ค.66

19 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 1,440.00        1,440.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วอีาร์ ซัพพอร์ต
1,440.00

บริษัท วอีาร์ ซัพพอร์ต
1,440.00

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 20632/66      17 ธ.ค.66

20 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 5,560.00        5,560.00          เฉพาะเจาะจง  บางกอกออร์โธติคส์
5,560.00

 บางกอกออร์โธติคส์
5,560.00

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 20640/66      20 ธ.ค.66

21 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,000.00        4,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วอีาร์ ซัพพอร์ต
4,000.00

บริษัท วอีาร์ ซัพพอร์ต
4,000.00

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 20685/66      20 ธ.ค.66

22 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 5,800.00        5,800.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี เมดิคอลซัพพลาย จ ากดั (ส านักงานใหญ่)

5,800.00
บริษัท เจ บี เมดิคอลซัพพลาย จ ากดั (ส านักงานใหญ่)

5,800.00
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 20672666      20 ธ.ค.66



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม 2565
งานพัสดุ  ฝ่ายบริการทัว่ไป โรงพยาบาลบางบ่อ

วันที ่31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

23 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 20,000.00       20,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นแอล เมดดิคอล จ ากัด
20,000.00

บริษัท เอ็นแอล เมดดิคอล จ ากัด
20,000.00

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 20707/66      20 ธ.ค.66

24 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 12,501.88       12,501.88        เฉพาะเจาะจง บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน(ไทย)จ ากัด

12,501.88
บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน(ไทย)จ ากัด

12,501.88
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 20538/66      20 ธ.ค.66

25 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 35,550.00       35,550.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ชิน เมดิคอล จ ากัด     
35,550.00

บริษัท ชิน เมดิคอล จ ากัด     
35,550.00

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 20695/66      23 ธ.ค.66

26 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 6,600.00        6,600.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอเคมีคอลส์ ( 1979) 
6,600.00

บริษัท ทีโอเคมีคอลส์ ( 1979) 
6,600.00

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 20562/66      23 ธ.ค.66

27 วสัดุวทิยาศาสตร์ 149,760.00 149,760.00 e-bidding บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด
149,760.00

บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด
149,760.00

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 20558/66       26 ธ.ค.66

28 วสัดุวทิยาศาสตร์ 87,500.00 87,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดับเบิล้ เอส ไดแอคนอสติคส์ จ ากดั
87,500.00

บริษทั ดับเบิล้ เอส ไดแอคนอสติคส์ จ ากดั
87,500.00

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 20412/66       26 ธ.ค.66

29 วสัดุวทิยาศาสตร์ 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมด-วนั จ ากัด
9,630.00

บริษัท เมด-วนั จ ากัด
9,630.00

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 20656/66       26 ธ.ค.66

30 วสัดุวทิยาศาสตร์ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ท.ีเมดิแคร์ จ ากัด
9,000.00

บริษัท เอ.ท.ีเมดิแคร์ จ ากัด
9,000.00

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 20648/66       26 ธ.ค.66

31 วสัดุวทิยาศาสตร์ 68,750.00 68,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด
68,750.00

บริษัท เมดิทอป จ ากัด
68,750.00

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 20631/66       26 ธ.ค.66

32 วสัดุวทิยาศาสตร์ 21,200.00 21,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด
21,200.00

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด
21,200.00

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 20643/66       26 ธ.ค.66

33 วสัดุวทิยาศาสตร์ 1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพยน์ารา เอ็มแอนด์เค จ ากัด
1,440.00

บริษัท ทรัพยน์ารา เอ็มแอนด์เค จ ากัด
1,440.00

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 20646/66       26 ธ.ค.66



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม 2565
งานพัสดุ  ฝ่ายบริการทัว่ไป โรงพยาบาลบางบ่อ

วันที ่31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

34 วสัดุวทิยาศาสตร์ 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดับเบิล้ เอส ไดแอคนอสติคส์ จ ากดั
72,000.00

บริษทั ดับเบิล้ เอส ไดแอคนอสติคส์ จ ากดั
72,000.00

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 20649/66       26 ธ.ค.66

35 วสัดุวทิยาศาสตร์ 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
5,350.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
5,350.00

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 20651/66       26 ธ.ค.66

36 วสัดุวทิยาศาสตร์ 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด
72,000.00

บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด
72,000.00

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 20659/66       26 ธ.ค.66

37 วสัดุวทิยาศาสตร์ 14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด
14,500.00

บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด
14,500.00

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 20657/66       26 ธ.ค.66

38 วสัดุวทิยาศาสตร์ 93,000.00 93,000.00 e-bidding บริษัท ไบโอเซน จ ากัด
93,000.00

บริษัท ไบโอเซน จ ากัด
93,000.00

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 20654/66       26 ธ.ค.66

39 วสัดุวทิยาศาสตร์ 396,720.00 396,720.00 e-bidding บริษัท เมดิทอป จ ากัด
396,720.00

บริษัท เมดิทอป จ ากัด
396,720.00

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 20647/66       26 ธ.ค.66

40 วสัดุวทิยาศาสตร์ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด
4,000.00

บริษัท ซี เมดิค จ ากัด
4,000.00

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 20556/66       26 ธ.ค.66

41 วสัดุวทิยาศาสตร์ 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด
24,000.00

บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด
24,000.00

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 20569/66       26 ธ.ค.66

42 วสัดุวทิยาศาสตร์ 186,000.00 186,000.00 e-bidding บริษัท ไบโอเซน จ ากดั
186,000.00

บริษัท ไบโอเซน จ ากดั
186,000.00

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 20409/66       26 ธ.ค.66

43 วสัดุวทิยาศาสตร์ 87,500.00 87,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดับเบิล้ เอส ไดแอคนอสติคส์ จ ากดั
87,500.00

บริษทั ดับเบิล้ เอส ไดแอคนอสติคส์ จ ากดั
87,500.00

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 20409/66       26 ธ.ค.66

44 วสัดุทันตกรรม 6,750.00 6,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.ีอาร์.พ.ีเด้นท์ จ ากัด
6,750.00

บริษัท ว.ีอาร์.พ.ีเด้นท์ จ ากัด
6,750.00

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 20589/66        9 ธ.ค.66



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม 2565
งานพัสดุ  ฝ่ายบริการทัว่ไป โรงพยาบาลบางบ่อ

วันที ่31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

45 วสัดุทันตกรรม 8,506.50 8,506.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด
8,506.50

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด
8,506.50

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 20591/66       13 ธ.ค.66

46 วสัดุทันตกรรม 6,789.15 6,789.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด
6,789.15

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด
6,789.15

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 20590/66       19 ธ.ค.66

47 วสัดุทันตกรรม 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซูพีเรียร์ โซลูชัน่ จ ากัด
5,500.00

บริษัท ซูพีเรียร์ โซลูชัน่ จ ากัด
5,500.00

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 20588/66       19 ธ.ค.66



หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง


