
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 วัสดุบริโภค 48 รก. 70,325.00 2,247.00           เฉพาะเจาะจง นายวุฒินันท สมเสาร นายวุฒินันท สมเสาร ราคาต่ําสุด 369/2565

2 น้ํามัน 2 รายการ 40,000.00 40,000.00         เฉพาะเจาะจง นางเสาวลักษณ คมคาย นางเสาวลักษณ คมคาย ราคาต่ําสุด 370/2565

3 ออกซิเจน 2 รายการ 12,000.00 12,000.00         เฉพาะเจาะจง ราน อรัญอุปกรณการแพทย ราน อรัญอุปกรณการแพทย ราคาต่ําสุด 371/2565

4 ยา 6 รายการ 129,990.00 129,990.00        เฉพาะเจาะจง บ.เบอรลินฟารมาซติคอลอินดัสตรี่ จก. บ.เบอรลินฟารมาซติคอลอินดัสตรี่ จก. ราคาต่ําสุด 372/2565

5 วัสดุการแพทย 2 รายการ 141000 141,000.00        เฉพาะเจาะจง ราน จินตนาฟารมาซี ราน จินตนาฟารมาซี ราคาต่ําสุด 373/2565

6 วัสดุคอมพิวเตอร 7 รายการ 23,230.00 23,230.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.พี.พารากอน หจก.เอส.พี.พารากอน ราคาต่ําสุด 374/2565

7 วัสดุสํานักงาน 2 รายการ 14,500.00 14,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอสเอ็ม ซุปเปอรซัพพลาย จํากัด บริษัท เคเอสเอ็ม ซุปเปอรซัพพลาย จํากัด ราคาต่ําสุด 375/2565

8 อแดปเตอรเครื่องกรองน้ํา 760 760.00             เฉพาะเจาะจง ราน เจ เค วอเตอร ราน เจ เค วอเตอร ราคาต่ําสุด 376/2565

9 วัสดุงานบานงานครัว 13 รายการ 28,380.00 28,380.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอสเอ็ม ซุปเปอรซัพพลาย จํากัด บริษัท เคเอสเอ็ม ซุปเปอรซัพพลาย จํากัด ราคาต่ําสุด 377/2565

10 วัสดุสํานักงาน 16 รายการ 5,490.00 5,490.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ประกอบกิจ สเตชั่นเนอรี่ จํากัด บริษัท ประกอบกิจ สเตชั่นเนอรี่ จํากัด ราคาต่ําสุด 378/2565

11 วัสดุเภสัชกรรม 5 รายการ 9,983.10 9,983.10           เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิคฟารมา จํากัด ราคาต่ําสุด 379/2565

12 วัสดุเภสัชกรรม 2 รายการ 3,450.00 3,450.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซเมด จํากัด บริษัท ไซเอนซเมด จํากัด ราคาต่ําสุด 380/2565

13 ถุงบรรจุศพ 7000 7,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวนพลัซ หจก.อิเลฟเวนพลัซ ราคาต่ําสุด 381/2565

14 วัสดุเภสัชกรรม 2 รายการ 17,760.00 17,760.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท อีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด บริษัท อีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด ราคาต่ําสุด 382/2565

15 Face shild 7,500.00 7,500.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอสเอ็ม ซุปเปอรซัพพลาย จํากัด บริษัท เคเอสเอ็ม ซุปเปอรซัพพลาย จํากัด ราคาต่ําสุด 383/2565

16 วัสดุเภสัชกรรม 3 รายการ 9,800.00 9,800.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด บริษัท ไทยกอส จํากัด ราคาต่ําสุด 384/2565

17 น้ํายา Tergezyme 14,400.00 14,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด ราคาต่ําสุด 385/2565

18 หนากาก N95 26,108.00 26,108.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท อีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด บริษัท อีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด ราคาต่ําสุด 386/2565

19 วัสดุเภสัชกรรม 2 รายการ 235000 235,000.00        เฉพาะเจาะจง ราน จินตนา ฟารมาซี ราน จินตนา ฟารมาซี ราคาต่ําสุด 387/2565

20 สารสม 13,770.00 13,770.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สุภวัชร บุรีรัมย จํากัด บริษัท สุภวัชร บุรีรัมย จํากัด ราคาต่ําสุด 388/2565

21 วัสดุทันตกรรม จํานวน 7 รายการ 5,535.00 5,535.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว เด็นทั่ล อินคอปอเรชั่น จํากัด บริษัท ไดรว เด็นท่ัล อินคอปอเรชั่น จํากัด ราคาต่ําสุด 389/2565

22 วัสดุทันตกรรม จํานวน 2 รายการ 5,680.00 5,680.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว เด็นทั่ล อินคอปอเรชั่น จํากัด บริษัท ไดรว เด็นท่ัล อินคอปอเรชั่น จํากัด ราคาต่ําสุด 390/2565

23 วัสดุทันตกรรม จํานวน 4 รายการ 9,750.00 9,750.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ด.ีทันตเวช(1988) จํากัด บริษัท เอส.ด.ีทันตเวช(1988) จํากัด ราคาต่ําสุด 391/2565

24 Paracetamol Syr 120 Mg/5 Ml 4,818.00 4,818.00           เฉพาะเจาะจง บ. พรีเมด ฟารมา พลัส จก. บ. พรีเมด ฟารมา พลัส จก. ราคาต่ําสุด 392/2565

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน  2564

โรงพยาบาลโคกสูง

วันที่  30  เดือน เมษายนพ.ศ. 2565
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25 ยา 2 รายการ 2,020.00 2,020.00           เฉพาะเจาะจง บ. ยูโทเปยน จก. บ. ยูโทเปยน จก. ราคาต่ําสุด 393/2565

26 ยา 2 รายการ 5,002.25 5,002.25           เฉพาะเจาะจง บ. ซิลิค ฟารมา จก. บ. ซิลิค ฟารมา จก. ราคาต่ําสุด 394/2565

27 0.9% NSS 100 Ml 5,120.00 5,120.00           เฉพาะเจาะจง บ. วี.แอนด.วี.กรุงเทพฯ จก. บ. วี.แอนด.วี.กรุงเทพฯ จก. ราคาต่ําสุด 395/2565

28 Amlodipine Tab 10 Mg 13,910.00 13,910.00         เฉพาะเจาะจง บ. ยูนีซนั จก. บ. ยูนีซัน จก. ราคาต่ําสุด 396/2565

29 Vitamin B Complex Inj 1,200.00 1,200.00           เฉพาะเจาะจง บ. ที.พี.ดรักส แลบบอราทอรี่ส จก. บ. ที.พี.ดรักส แลบบอราทอรี่ส จก. ราคาต่ําสุด 397/2565

30 ยา 2 รายการ 5,586.00 5,586.00           เฉพาะเจาะจง บ. ที.เอ็น.พี เฮลทฺแคร จก. บ. ที.เอ็น.พี เฮลทฺแคร จก. ราคาต่ําสุด 398/2565

31 ยา 2 รายการ 2,850.00 2,850.00           เฉพาะเจาะจง บ. ที.โอ.เคมีคอลส จก. บ. ที.โอ.เคมีคอลส จก. ราคาต่ําสุด 399/2565

32 ยา 3 รายการ 2,467.00 2,467.00           เฉพาะเจาะจง บ. ท.ีแมน ฟารมาซูติคอล จก. บ. ที.แมน ฟารมาซูติคอล จก. ราคาต่ําสุด 400/2565

33 ยา 2 รายการ 6,184.00 6,184.00           เฉพาะเจาะจง บ. เอส.พี.เอส เมดิคอล จก. บ. เอส.พี.เอส เมดิคอล จก. ราคาต่ําสุด 401/2565

34 ยา 3 รายการ 5,835.00 5,835.00           เฉพาะเจาะจง บ. โปลิฟารม จก. บ. โปลิฟารม จก. ราคาต่ําสุด 402/2565

35 ยา 2 รายการ 2,194.40 2,194.40           เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี หจก.ภิญโญฟารมาซี ราคาต่ําสุด 403/2565

36 ยา 2 รายการ 3,873.40 3,873.40           เฉพาะเจาะจง บ. โอสถ อินเตอร แลบบอราทอรีส จก. บ. โอสถ อินเตอร แลบบอราทอรีส จก. ราคาต่ําสุด 404/2565

37 ยาแกไอมะขามปอม 60 ml 7,200.00 7,200.00           เฉพาะเจาะจง บ. มาซา แลบ จก. บ. มาซา แลบ จก. ราคาต่ําสุด 405/2565

38 ยา 2 รายการ 23,647.00 23,647.00         เฉพาะเจาะจง บ. ฮีลลอล ฟารมาซูตคิอล จก. บ. ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จก. ราคาต่ําสุด 406/2565

39 ยา 3 รายการ 65,471.00 65,471.00         เฉพาะเจาะจง องคฺการเภสัชกรรม องคฺการเภสัชกรรม ราคาต่ําสุด 407/2565

40 ยา 4 รายการ 33,075.60 33,075.60         เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก. บ. ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก. ราคาต่ําสุด 408/2565

41 ยา 4 รายการ 11,823.50 11,823.50         เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสตกิส จก. บ.ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสตกิส จก. ราคาต่ําสุด 409/2565

42 Amlodipine Tab 10 Mg 3,600.00 3,600.00           เฉพาะเจาะจง บ. ชุมชนเภสัชกรรม จก. บ. ชุมชนเภสัชกรรม จก. ราคาต่ําสุด 410/2565

43 ORS Pwdr (ผงเกลือแร) 1,926.00 1,926.00           เฉพาะเจาะจง บ. บ.ีเอ็ล.ฮั้ว จก. บ. บ.ีเอ็ล.ฮั้ว จก. ราคาต่ําสุด 411/2565

44 ERIG 200 Iu/Ml. 10,200.00 10,200.00         เฉพาะเจาะจง บ. ไบโอเนท-เอเชีย จก. บ. ไบโอเนท-เอเชีย จก. ราคาต่ําสุด 412/2565

45 Diptheria Vaccin 5,000.00 5,000.00           เฉพาะเจาะจง บ. ไบโอจีนีเทค จก. บ. ไบโอจีนีเทค จก. ราคาต่ําสุด 413/2565

46 ยา 5 รายการ 55,654.00 55,654.00         เฉพาะเจาะจง บ. เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จก. บ. เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จก. ราคาต่ําสุด 414/2565

47 Dextromethorphan Tab 25 Mg. 37,000.00 37,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. บางกอก ดรัก จก. บ. บางกอก ดรัก จก. ราคาต่ําสุด 415/2565

48 Fluphenazine Inj 25 Mg/Ml. 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บ. แอตแลนติค ฟารมาซูตคิอล จก. บ. แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จก. ราคาต่ําสุด 416/2565
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49 ยา 2 รายการ 44,700.00 44,700.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอเชี่ยน ยูเน่ียน แลบบอราตอรี่ จก. บ. เอเชี่ยน ยูเนี่ยน แลบบอราตอรี่ จก. ราคาต่ําสุด 417/2565

50 ยา 3 รายการ 28,635.00 28,635.00 เฉพาะเจาะจง บ. แอปคาร ฟารมาแลป(ประเทศไทย) จก. บ. แอปคาร ฟารมาแลป(ประเทศไทย) จก. ราคาต่ําสุด 418/2565

51 ยา 16 รายการ 71,726.05 71,726.05 เฉพาะเจาะจง องคฺการเภสัชกรรม องคฺการเภสัชกรรม ราคาต่ําสุด ส.51/2565

52 วัสดุสํานักงาน 4 รายการ 1740 1,740.00 เฉพาะเจาะจง ประกอบกิจ ประกอบกิจ ราคาต่ําสุด 419/2565

53 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย(DTX) 30,600.00 30,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอจีนีเทค จก. บ.ไบโอจีนีเทค จก. ราคาต่ําสุด 420/2565

54 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย(Hba1c) 1,760.00 1,760.00 เฉพาะเจาะจง บ.ริชเอ็นดเลส เมดิคดอล กรุป จก. บ.ริชเอ็นดเลส เมดิคดอล กรุป จก. ราคาต่ําสุด 421/2565

55 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย(urine strip) 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซืไดแอกนอสติก จก. บ.แอดวานซืไดแอกนอสติก จก. ราคาต่ําสุด 422/2565

56 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย17 รก. 49,568.00 49,568.00 เฉพาะเจาะจง บ.สตารเมดดิคัลไลน จก. บ.สตารเมดดิคัลไลน จก. ราคาต่ําสุด 423/2565

57 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย anti HIV combo 58,500.00 58,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.อิารเอ็ก จก. บ.อิารเอ็ก จก. ราคาต่ําสุด 424/2565

58 เชาเครื่องตรวจนับเม็ดเลือด 6,930.00 6,930.00 เฉพาะเจาะจง บ.อินเตอรคอรปอเรชั่น บ.อินเตอรคอรปอเรชั่น ราคาต่ําสุด ส.183/64

59 เชาเคร่ืองตรวจวิเคราะหอัตโนมัติ 44,495.50 44,495.50 เฉพาะเจาะจง บ.อินเตอรคอรปอเรชั่น บ.อินเตอรคอรปอเรชั่น ราคาต่ําสุด ส.184/64

60 วัสดุเภสัชกรรม 2 รายการ 235000 235,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน จินตนา ฟารมาซี ราน จินตนา ฟารมาซี ราคาต่ําสุด 425/2565

61 ยา 12 รายการ 103,796.00 103,796.00 เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จก. บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง จก. ราคาต่ําสุด 426/2565

62 วัสดุคอมพิวเตอร 5 รายการ 18840 18,840.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.พี.พารากอน หจก.เอส.พี.พารากอน ราคาต่ําสุด 427/2565

63 ครภุัณฑคอมพิวเตอร 1 รายการ 258000 258,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีอารคอมพ หจก.ดีอารคอมพ ราคาต่ําสุด ส103/2565

64 ครภุัณฑคอมพิวเตอร 8 รายการ 191,540.00 191,540.00 เฉพาะเจาะจง TDCOM สาขา 4 TDCOM สาขา 4 ราคาต่ําสุด ส104/2565

65 วัสดุกอสราง 4 รายการ 1,701.00 1,701.00 เฉพาะเจาะจง ราน KS ทอพีวีซี ราน KS ทอพีวีซี ราคาต่ําสุด 428/2565

66 วัสดุกอสราง 2 รายการ 1,014.00 1,014.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร จํากัด บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร จํากัด ราคาต่ําสุด 429/2565

67 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 7 รายการ 5,866.00 5,866.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร จํากัด บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร จํากัด ราคาต่ําสุด 430/2565

68 โปรเจคเตอร               28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ดีอารคอมพ หจก. ดีอารคอมพ ราคาต่ําสุด คส.01/65

69 ออกซิเจน 2 รายการ 13,080.00 13,080.00 เฉพาะเจาะจง ราน อรัญอุปกรณการแพทย ราน อรัญอุปกรณการแพทย ราคาต่ําสุด 431/2565

70

จางเหมาบริการลางและซอม

บํารุงเครื่องปรับอากาศ

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน อารเอสเซอรวิส ราน อารเอสเซอรวิส ราคาต่ําสุด จ.57/2565



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน  2564

โรงพยาบาลโคกสูง

วันที่  30  เดือน เมษายนพ.ศ. 2565

71 จางเหมาบริการบํารุงสอบ

เทียบเครื่องมือหองปฏิบัติการ

8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอฟ.ดับบลิว ไม

โครซายนเซอรวิส จํากัด

บริษัท เค.เอฟ.ดับบลิว ไมโครซายนเซอรวิส จํากัด ราคาต่ําสุด จ.58/2565

72 จางเหมาบริการบํารุงสอบ

เทียบเครื่องมือหองปฏิบัติการ

36.326.50 36.326.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดอกเตอร คาลิ

เบรชั่น จก.

บริษัท ดอกเตอร คาลิเบรชั่น จก. ราคาต่ําสุด จ.59/2565

73 จางเหมาบริการทําแลปฟน

เทียม

2,311.20 2,311.20 เฉพาะเจาะจง

บ.ฟนเทียมไทย จ.

บ.ฟนเทียมไทย จ. ราคาต่ําสุด จ.60/2565

74 ซอมบํารุงรักษาครุภัณฑ

ยานพาหนะและขนสงทะเบียน

 กฉ5006สก.

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารเอ็กซ จํากัด บริษัท อารเอ็กซ จํากัด ราคาต่ําสุด จ.61/2565

75 ซอมบํารุงรักษาครุภัณฑ

ยานพาหนะและขนสงทะเบียน

 กง1125สก.

220,000.00 220,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารเอ็กซ จํากัด บริษัท อารเอ็กซ จํากัด ราคาต่ําสุด

76 จางเหมาบริการทําความ

สะอาดรางระบายน้ําและ

ซอมแซมฝาปดรางระบายน้ํา

5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน โมกุล นายวิโรจน โมกุล ราคาต่ําสุด จ.62/2565

77

จางเหมาบริการซอมแซมโตะ

วางของสําหรับผูปวยโควิด

2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน โมกุล นายวิโรจน โมกุล ราคาต่ําสุด จ.63/2565

78 จางเหมาบริการทําแลปฟน

เทียม (งวดที่ 1/6)

1,722.70 1,722.70 เฉพาะเจาะจง บ.ฟนเทียมไทย จก. บ.ฟนเทียมไทย จก. ราคาต่ําสุด จ.64/2565

79 จางเหมาบริการทําแลปฟน

เทียม (งวดที่ 2/6)

3,830.60 3,830.60 เฉพาะเจาะจง บ.ฟนเทียมไทย จก. บ.ฟนเทียมไทย จก. ราคาต่ําสุด จ.64/2565

80 จางประกอบอาหาร (เดือน 

เม.ย.)

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ ไรดี นางสาวทิพวรรณ ไรดี ราคาต่ําสุด จ.65/2565



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน  2564

โรงพยาบาลโคกสูง

วันที่  30  เดือน เมษายนพ.ศ. 2565

81 ระบบรับสงขอมูลทาง

การแพทย (PAC) งวดที่ 5/12

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เน็กซวิชั่นเทคโนโลยี บ.เน็กซวิชั่นเทคโนโลยี ราคาต่ําสุด ส.53/65

82 จางเหมาบริการขนขยะติดเชื้อ

ไปเผาทําลาย

50,895.00 50,895.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน สระบุรี ราคาต่ําสุด จ.66/2565

83 จางเหมาบริการตรวจทาง

หองปฏิบัติการ(Out Lab)

21,766.00 21,766.00 เฉพาะเจาะจง บ.อารไอเอแลบบอราทอรี่ 

จก.

บ.อารไอเอแลบบอราทอรี่ จก. ราคาต่ําสุด ส.48/2564

84 จางเหมาบริการยายและ

ติดตั้งครุภัณฑทางการแพทย

(ยูนิตทันตกรรม)

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีวีออลเซอรวิส กรุป หจก.พีวีออลเซอรวิส กรุป ราคาต่ําสุด จ.67/2565


