
 บันทกึขอความ 
สวนราชการ โรงพยาบาลโคกสูง กลุมงานบริหารท่ัวไป(งานพัสดุ)   โทร. 06 1387 0464 

ทีส่ก ๐๐๓๒.301.08.1/21 วันท่ี 30 มีนาคม 2565 

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน และขออนุมัติเผยแพร  

เรียน ผูอำนวยการโรงพยาบาลโคกสูง 

1.เรื่องเดิม 
  ตามท่ี สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดพัฒนาเครื่องมือ
การประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความตระหนักใหหนวยงาน
ภาครัฐมีการดำเนินการอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)”โดยใชแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ(MOIT) นั้น 

 2.ขอเท็จจริง 
  ในการนี้ กลุมงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ ไดจัดทำรายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน 
ประจำเดือน มีนาคม 2565  เปนการเรียบรอยแลว 

 3.ขอพิจารณา 
 เพ่ือใหเปนไปตามแนวทาง การตอบแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ(MOIT)ประจำป 
2565  จึงขอรายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม 2565 และอนุมัติใหนำ รายงานผลการ
สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน ขึ้นเผยแพรทางเว็บไซตของโรงพยาบาลโคกสูงท่ีhttps://www.ksh.go.th/ 
 
 4.ขอเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา อนุมัติใหดำเนินการตอไปดวย 
     

 
 
 

 (นางสุกานดา  มลิแยม)                                   ( นางสาวประภัสสร  ผาสุข)  
                 ตำแหนง นักวิชาการพัสดุ                           ตำแหนง เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 

            
               เห็นควรดำเนินการ       อนุมัติ – ดำเนินการ 

    
 
    

              (นายอนุชาติ  คลองยุทธ)     (นายสุกฤษฎิ์  เลิศสกุลธรรม) 
        นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                                 ผูอำนวยการโรงพยาบาลโคกสูง 
     ปฏิบัติหนาที่ หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป     
 
 
 
 



√

√ 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลโคกสูง 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน  
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลโคกสูง 
ชื่อหนวยงาน  :    โรงพยาบาลโคกสูง 
วัน/เดือน/ป    :  30 มีนาคม 2565                    
หัวขอ :  สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)             
             
รายละเอียดขอมูล : สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)  ประจำเดือน มีนาคม 2565   
                           
 
ขอเผยแพรทาง  
     √       เว็บไซตของโรงพยาบาลโคกสูง จังหวัดสระแกว      
              https://www.ksh.go.th/ 
             บอรดประชาสัมพันธ โรงพยาบาลโคกสูง      
               อ่ืนๆ ระบุ.......................................................... 
หมายเหต ุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
            
                 ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                        ผูอนุมัติรับรอง 
 
 
                   (นางสุกานดา  มลิแยม)                                 (นางสาวประภัสสร  ผาสุข) 
                       นักวิชาการพัสดุ                                      เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
                  วันที่ 30 มีนาคม 2565                             วันที่  30 มีนาคม 2565 
 

 
ผูรับผิดชอบนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 

 
(นายบรรลือฤทธิ์  กันดิษฐ) 

นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
                                              วันที่   30 มีนาคม 2565                    

 
 



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 น้ํามัน 2 รายการ 39,340.00 39,340.00             เฉพาะเจาะจง นางเสาวลักษณ คมคาย นางเสาวลักษณ คมคาย ราคาตํ่าสุด 288/2565

2 ออกซิเจน 2 รายการ 9,840.00 9,840.00               เฉพาะเจาะจง ราน อรัญอุปกรณการแพทย ราน อรัญอุปกรณการแพทย ราคาตํ่าสุด 289/2565

3 วัสดุบริโภค 48 รก. 61,375.00 61,375.00             เฉพาะเจาะจง นายวุฒินันท สมเสาร นายวุฒินันท สมเสาร ราคาตํ่าสุด 290/2565

4 วัสดุเภสัชกรรม 3 รายการ 6,206.00 6,206.00               เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟารมา จก. บ.ซิลลิคฟารมา จก. ราคาตํ่าสุด 291/2565

5 วัสดุเภสัชกรรม(เฟสชิว) 7,500.00 7,500.00               เฉพาะเจาะจง บ.เคเอสเอ็มซุปเปอรซัพพลาย จก. บ.เคเอสเอ็มซุปเปอรซัพพลาย จก. ราคาตํ่าสุด 292/2565

6 วัสดุเภสัชกรรม 3 รายการ 13,700.00 13,700.00             เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอคอททอน จก. บ.ไบโอคอททอน จก. ราคาตํ่าสุด 293/2565

7 วัสดุเภสัชกรรม 2 รายการ 6,200.00 6,200.00               เฉพาะเจาะจง บ.ชัยศิริเวชภัณฑ จก. บ.ชัยศิริเวชภัณฑ จก. ราคาตํ่าสุด 294/2565

8 วัสดุเภสัชกรรม 6 รายการ 12,400.00 12,400.00             เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซเมด จก. บ.ไซเอนซเมด จก. ราคาตํ่าสุด 295/2565

9 เครื่องดุดเสมหะ 18000 18,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวนพลัซ หจก.อิเลฟเวนพลัซ ราคาตํ่าสุด 296/2565

10 วัสดุการแพทย 2 รายการ 48500 48,500.00             เฉพาะเจาะจง รานจินตนา ฟารมาซี รานจินตนา ฟารมาซี ราคาตํ่าสุด 297/2565

11 วัสดุทันตกรรม 2 รายการ 10,535.00 10,535.00             เฉพาะเจาะจง บ.ชูมิตรร 1967 จก. บ.ชูมิตรร 1967 จก. ราคาตํ่าสุด 298/2565

12 วัสดุวิทยาศาสตรฯ(Hba1c) 2,720.00 2,720.00               เฉพาะเจาะจง บ.ริชเอ็นเลส เมดิคอลกรุป จก. บ.ริชเอ็นเลส เมดิคอลกรุป จก. ราคาตํ่าสุด 299/2565

13 วัสดุวิทยาศาสตรฯ 10 รายการ 8,750.00 8,750.00               เฉพาะเจาะจง บ.สตารเมดดิคัลไลน จก. บ.สตารเมดดิคัลไลน จก. ราคาตํ่าสุด 300/2565

14 วัสดุวิทยาศาสตรฯ (DTX) 15,300.00 15,300.00             เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอจีนีเทค จก. บ.ไบโอจีนีเทค จก. ราคาตํ่าสุด 301/2565

15 วัสดุวิทยาศาสตรฯ (anti-HIV combo) 11,700.00 11,700.00             เฉพาะเจาะจง บ.อารเอ็กซ จก. บ.อารเอ็กซ จก. ราคาตํ่าสุด 302/2565

16 วัสดุเภสัชกรรม 2 รายการ 1,080.00 1,080.00               เฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวนพลัซ หจก.อิเลฟเวนพลัซ ราคาตํ่าสุด 303/2565

17 วัสดุคอมพิวเตอร 5 รายการ 15,150.00 15,150.00             เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.พี.พารากอน หจก.เอส.พี.พารากอน ราคาตํ่าสุด 304/2565

18 สําหรับกลุม HI 1 รายการ -                      เฉพาะเจาะจง บ. เคเอสเอ็ม ซุปเปอรซัพพลาย จก. บ. เคเอสเอ็ม ซุปเปอรซพัพลาย จก. ราคาตํ่าสุด 305/2565

19 งานบานงานครัว 3 รายการ 2,791.00 2,791.00               เฉพาะเจาะจง บ. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น จก. บ. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น จก. ราคาตํ่าสุด 306/2565

20 วัสดุบริโภค 24 รายการ 81082 81,082.00             เฉพาะเจาะจง บ. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น จก. บ. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น จก. ราคาตํ่าสุด 307/2565

21 วัสดุบริโภค 25 รายการ 73211 73,211.00             เฉพาะเจาะจง บ. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น จก. บ. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น จก. ราคาตํ่าสุด 308/2565

22 วัสดุการแพทย 2 รายการ(สําหรับผูปวยกลุม HI) 97000 97,000.00             เฉพาะเจาะจง จินตนา ฟารมาซี จินตนา ฟารมาซี ราคาตํ่าสุด 309/2565

23 Medroxyprogesterin\\one 150 Mg. Inj 900 900.00                 เฉพาะเจาะจง บ. เอ.เอ็น.บ.ีลายอราตอรี่ จก. บ. เอ.เอ็น.บ.ีลายอราตอรี่ จก. ราคาตํ่าสุด 310/2565

24 Fluphenazine Inj 25 Mg/Ml 2,900.00 2,900.00               เฉพาะเจาะจง บ. แอตแลนติคฟารมาซูติคอล จก. บ. แอตแลนติคฟารมาซูติคอล จก. ราคาตํ่าสุด 311/2565

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2564

โรงพยาบาลโคกสูง

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2564

โรงพยาบาลโคกสูง

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

25 Diptheria Vaccine 1,000.00 1,000.00               เฉพาะเจาะจง บ. ไบโอจีนีเทค จก. บ. ไบโอจีนีเทค จก. ราคาตํ่าสุด 312/2565

26 ERIG 200 Iu/Ml 10 Ml 10,200.00 10,200.00             เฉพาะเจาะจง บ. ไบโอเนท-เอเชีย จก. บ. ไบโอเนท-เอเชีย จก. ราคาตํ่าสุด 313/2565

27 ORS Pwdr (ผวเกลือแร) 1,926.00 1,926.00               เฉพาะเจาะจง บ. บ.ีเอ็ล.อ้ัว จก. บ. บ.ีเอ็ล.อ้ัว จก. ราคาตํ่าสุด 314/2565

28 ยา 2 รายการ 62,550.00 62,550.00             เฉพาะเจาะจง บ. ชุมชนเภสัชกรรม จก. บ. ชุมชนเภสัชกรรม จก. ราคาตํ่าสุด 315/2565

29 Doproct Suppo 1,100.00 1,100.00               เฉพาะเจาะจง บ. คอนติเนนเติล-ฟารม จก. บ. คอนติเนนเติล-ฟารม จก. ราคาตํ่าสุด 316/2565

30 ยา 8 รายการ 49,710.00 49,710.00             เฉพาะเจาะจง บ. เซ็นทรัล โพลีเทรดดิ้ง จก. บ. เซ็นทรัล โพลีเทรดดิ้ง จก. ราคาตํ่าสุด 317/2565

31 ยา 2 รายการ 9,523.00 9,523.00               เฉพาะเจาะจง บ. ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติก จก. บ. ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติก จก. ราคาตํ่าสุด 318/2565

32 ยา 7 รายการ 46,875.00 46,875.00             เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช จก. บ. ดีเคเอสเอช จก. ราคาตํ่าสุด 319/2565

33 ยา 2 รายการ 53,070.00 53,070.00             เฉพาะเจาะจง องการเภสัชกรรม องการเภสัชกรรม ราคาตํ่าสุด 320/2565

34 ยา 2 รายการ 16,456.60 16,456.60             เฉพาะเจาะจง บ. ฮีลลอล ฟารมาซุติคอล จก. บ. ฮีลลอล ฟารมาซุติคอล จก. ราคาตํ่าสุด 321/2565

35 Dimenhydrinate Inj 50 Mg 1,200.00 1,200.00               เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บ.ีเอช แลบบอเรตอรี่ หจก.แอล.บ.ีเอช แลบบอเรตอรี่ ราคาตํ่าสุด 322/2565

36 ยาแกไอมะขามปอม 60 Ml 8,100.00 8,100.00               เฉพาะเจาะจง บ. มาซาแลบ จก. บ. มาซาแลบ จก. ราคาตํ่าสุด 323/2565

37 ยา 2 รายการ 9,597.90 9,597.90               เฉพาะเจาะจง บ. สหแพทยเภสัช จก. บ. สหแพทยเภสัช จก. ราคาตํ่าสุด 324/2565

38 Amlodip[ine Tab10 Mg 13,910.00 13,910.00             เฉพาะเจาะจง บ. ยูนีซนั จก. บ. ยูนีซนั จก. ราคาตํ่าสุด 325/2565

39 ยา 2 รายการ 2,560.00 2,560.00               เฉพาะเจาะจง บ. พาตารแลบ จก. บ. พาตารแลบ จก. ราคาตํ่าสุด 326/2565

40 Poly-Oph Eye Drop 5 Ml 1,113.00 1,113.00               เฉพาะเจาะจง หจก. พี.ดี.แอล หจก. พี.ดี.แอล ราคาตํ่าสุด 327/2565

41 Forosemide Tab 40 Mg 3,300.00 3,300.00               เฉพาะเจาะจง บ. นิวไลฟ ฟารมา จก. บ. นิวไลฟ ฟารมา จก. ราคาตํ่าสุด 328/2565

42 ยา 5 รายการ 7,540.00 7,540.00               เฉพาะเจาะจง หจก. ภิญโญฟารมาซี หจก. ภิญโญฟารมาซี ราคาตํ่าสุด 329/2565

43 ยา 2 รายการ 6,560.00 6,560.00               เฉพาะเจาะจง บ. โปลิฟารม จก. บ. โปลิฟารม จก. ราคาตํ่าสุด 330/2565

44 ยา 2 รายการ 3,240.00 3,240.00               เฉพาะเจาะจง บ. พรีเมด ฟารมา พลัส จก. บ. พรีเมด ฟารมา พลัส จก. ราคาตํ่าสุด 331/2565

45 ยา 2 รายการ 3,614.46 3,614.46               เฉพาะเจาะจง บ. สยามฟารมาซูติคอล จก. บ. สยามฟารมาซูติคอล จก. ราคาตํ่าสุด 332/2565



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2564

โรงพยาบาลโคกสูง

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

46 ยา 3 รายการ 1,572.00 1,572.00               เฉพาะเจาะจง บ. เอส.พี.เอส เมดิคอล จก. บ. เอส.พี.เอส เมดิคอล จก. ราคาตํ่าสุด 333/2565

47 ยา 2 รายการ 8,280.00 8,280.00               เฉพาะเจาะจง บ. ท.ีแมน ฟารมาซูติคอล จก. บ. ท.ีแมน ฟารมาซูติคอล จก. ราคาตํ่าสุด 334/2565

48 ยา 4 รายการ 17,685.80 17,685.80             เฉพาะเจาะจง บ. ท.ีเอ็น.พี.เฮลทแคร จก. บ. ท.ีเอ็น.พี.เฮลทแคร จก. ราคาตํ่าสุด 335/2565

49 0.9% NSS 100 Ml 5,120.00 5,120.00               เฉพาะเจาะจง บ. วี.แอนด.วี กรุงเทพฯ จก. บ. วี.แอนด.วี กรุงเทพฯ จก. ราคาตํ่าสุด 336/2565

50 ยา 5 รายการ 86,450.72 86,450.72             เฉพาะเจาะจง บ. ซิลลิค ฟารมา จก. บ. ซิลลิค ฟารมา จก. ราคาตํ่าสุด 337/2565

51 ยาสมุนไพร 3 รายการ 2,020.00 2,020.00               เฉพาะเจาะจง บ. แกวมังกรเภสัช จก. บ. แกวมังกรเภสัช จก. ราคาตํ่าสุด 338/2565

52 ยา 18 รายการ 32,991.34 32,991.34             เฉพาะเจาะจง องคเภสัชกรรม องคเภสัชกรรม ราคาตํ่าสุด ส.51/2564

53 น้ําดnj, ผูปวยโควิด กลุม HI (12 ขวด/แพ็ค) 9000 9,000.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ ไรดี นางสาวทิพวรรณ ไรดี ราคาตํ่าสุด 339/2565

54 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย(ATK) 280000 280,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.เฟรมเมอร จก. บ.เฟรมเมอร จก. ราคาตํ่าสุด 430/2565

55 วัสดุการแพทย 1 รายการ(ยาเสพติด สสจ.) 9900 9,900.00               เฉพาะเจาะจง ราน คิวรเมดิคอล ราน คิวรเมดิคอล ราคาตํ่าสุด 341/2565

56 วัสดุเภสัชกรรม 7 รายการ 55,720.00 55,720.00             เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอคอททอน จก. บ.ไบโอคอททอน จก. ราคาตํ่าสุด 342/2565

57 วัสดุเภสัชกรรม 4 รายการ 7,200.00 7,200.00               เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซเมด จก. บ.ไซเอนซเมด จก. ราคาตํ่าสุด 343/2565

58 วัสดุเภสัชกรรม 2 รายการ 37,500.00 37,500.00             เฉพาะเจาะจง ราน คิวรเมดิคอล ราน คิวรเมดิคอล ราคาตํ่าสุด 344/2565

59 วัสดุการแพทย2 รายการ 9,000.00 9,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวนพลัซ หจก.อิเลฟเวนพลัซ ราคาตํ่าสุด 345/2565

60 วัสดุการแพทย 2 รายการ (สาํหรับผูปวยกลุม HI) 47000 47,000.00             เฉพาะเจาะจง ราน จินตนาฟารมาซี ราน จินตนาฟารมาซี ราคาตํ่าสุด 346/2565

61 วัสดุเภสัชกรรม 3 รายการ 5,410.00 5,410.00               เฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวนพลัซ หจก.อิเลฟเวนพลัซ ราคาตํ่าสุด 347/2565

62 วัสดุเภสัชกรรม 1 รายการ 37,400.00 37,400.00             เฉพาะเจาะจง บ.ลอนเดอรรี่ จก. บ.ลอนเดอรรี่ จก. ราคาตํ่าสุด 348/2565

63 วัสดุการแพทย 1 รายการ 9,500.00 9,500.00               เฉพาะเจาะจง อรัญอุปกรณการแพทย อรัญอุปกรณการแพทย ราคาตํ่าสุด 349/2565

64 วัสดุเภสัชกรรม 1 รายการ 2,998.14 2,998.14               เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็ก เทรดดิ้ง จก. บ.โอเร็ก เทรดดิ้ง จก. ราคาตํ่าสุด 350/2565

65 วัสดุสํานักงาน 2 รายการ 1,464.00 1,464.00               เฉพาะเจาะจง บ. เมกา โฮม เซ็นเตอร จก. บ. เมกา โฮม เซ็นเตอร จก. ราคาตํ่าสุด 351/2565



แบบ สขร. 1
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วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

66 วัสดุกอสราง 3 รายการ 2,630.00 2,630.00               เฉพาะเจาะจง บ. เมกา โฮม เซ็นเตอร จก. บ. เมกา โฮม เซ็นเตอร จก. ราคาตํ่าสุด 352/2565

67 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 5 รายการ 2,916.00 2,916.00               เฉพาะเจาะจง บ. เมกา โฮม เซ็นเตอร จก. บ. เมกา โฮม เซ็นเตอร จก. ราคาตํ่าสุด 353/2565

68 (ตลับเอ็นตัดหญา) 1 รายการ 1,058.00 1,058.00               เฉพาะเจาะจง บ. เมกา โฮม เซ็นเตอร จก. บ. เมกา โฮม เซ็นเตอร จก. ราคาตํ่าสุด 354/2565

69 วัสดุบรโิภคสําหรับผูปวย 10 รายการ 20,539.70 20,539.70             เฉพาะเจาะจง บ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จก. บ. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จก. ราคาตํ่าสุด 355/2565

70 วัสดุบริโภคสําหรับกลุม HI 13 รายการ 48498 48,498.00             เฉพาะเจาะจง บ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จก. บ. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จก. ราคาตํ่าสุด 356/2565

71 วัสดุบริโภคสําหรับกลุม HI 15 รายการ 62273 62,273.00             เฉพาะเจาะจง บ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จก. บ. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จก. ราคาตํ่าสุด 357/2565

72 งานบานงานครัวสําหรับกลุม HI 2 รายการ 422 422.00                 เฉพาะเจาะจง บ. เอก-ชยั ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จก. บ. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จก. ราคาตํ่าสุด 358/2565

73 คลอรีนน้ํา รายการ 15,750.00 15,750.00             เฉพาะเจาะจง บ. สุภวัชรบุรีรัมย จก. บ. สุภวัชรบุรีรัมย จก. ราคาตํ่าสุด 359/2565

74 น้ําดื่ม ผูปวยโควิด 3,000.00 3,000.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ ไรดี นางสาวทิพวรรณ ไรดี ราคาตํ่าสุด 360/2565

75 เชาเครื่องตรวจนับเม็ดเลือด 7,497.00 7,497.00               เฉพาะเจาะจง บ.อินเตอรคอรปอเรชั่น บ.อินเตอรคอรปอเรชั่น ราคาตํ่าสุด ส.183/64

76 เชาเครื่อตรวจวิเคราะหอัตโนมัติ 39,590.50 39,590.50             เฉพาะเจาะจง บ.อินเตอรคอรปอเรชั่น บ.อินเตอรคอรปอเรชั่น ราคาตํ่าสุด ส.184/64

77 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย(ATK) 361200 361,200.00           เฉพาะเจาะจง บ.เฟรมเมอ จก. บ.เฟรมเมอ จก. ราคาตํ่าสุด 361/2565

78 วัสดุกอสราง 5 รายการ 1,858.00 1,858.00               เฉพาะเจาะจง ราน KS ทอพีวีซี ราน KS ทอพีวีซี ราคาตํ่าสุด 362/2565

79 วัสดุบรโิภค(สําหรับผูปวย) 9 รายการ 24,197.00 24,197.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชัย ดีสทรบิิวชั่น ซิสเทม จํากัด บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด ราคาตํ่าสุด 363/2565

80 ยาสมุนไพร 4 รายการ 34,900.00 34,900.00             เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลวังนํ้าเย็น โรงพยาบาลวังนํ้าเย็น ราคาตํ่าสุด -

81 วัสดุการแพทย 2 รายการ (สาํหรับผูปวยกลุม HI) 368000 368,000.00           เฉพาะเจาะจง รานจินตนาฟารมาซี รานจินตนาฟารมาซี ราคาตํ่าสุด 364/2565

82 วัสดุ[ริโภค(สําหรับผูปวย) 1 รายการ 5,184.00 5,184.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชัย ดีสทรบิิวชั่น ซิสเทม จํากัด บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด ราคาตํ่าสุด 365/2565

83 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 8 รายการ 191,540.00 191,540.00           เฉพาะเจาะจง ราน TDCOM สาขา ราน TDCOM สาขา ราคาตํ่าสุด  สัญญาซื้อฯ 107/2565

84 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1 รายการ 258000 258,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ดีอารคอมพ หจก.ดีอารคอมพ ราคาตํ่าสุด  สัญญาซื้อฯ 108/2566

85 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย(ATK) 63000 63,000.00             เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม ราคาตํ่าสุด 366/2565

86 ออกซิเจน (มี.ค.ชุดท่ี 2) 9,520.00 9,520.00               เฉพาะเจาะจง รานอรัญอุปกรณการแพทย รานอรัญอุปกรณการแพทย ราคาตํ่าสุด 367/2565

87 น้ํามัน (มี.ค.ชุดท่ี 2) 1,680.00 1,680.00               เฉพาะเจาะจง นางเสาวลักษณ คมคาย นางเสาวลักษณ คมคาย ราคาตํ่าสุด 368/2565

88 ระบบรับสงขอมูลทางการแพทย (PAC) งวดท่ี 4/12 25,000.00 25,000.00             เฉพาะเจาะจง บ.เน็กซวิชั่นเทคโนโลยี บ.เน็กซวิชั่นเทคโนโลยี ราคาตํ่าสุด ส.53/65

89 จางประกอบอาหาร (เดือน ม.ีค.) 25,000.00 25,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ ไรดี นางสาวทิพวรรณ ไรดี ราคาตํ่าสุด จ.54/65

90 จางเหมาบริการตรวจทางหองปฏิบัติการ(Out Lab) 23,366.00 23,366.00             เฉพาะเจาะจง บ.อารไอเอแลบบอราทอรี่ จก. บ.อารไอเอแลบบอราทอรี่ จก. ราคาตํ่าสุด ส.48/2564

91 จางเหมาบริการขนขยะติดเชื้อไปเผาทําลาย 51,259.00 51,259.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน สระบุรี ราคาตํ่าสุด จ.55/65

92 ยายจุดตดิตั้งระบบออกซิเจนทางการแพทย(ไปทไลน)หองฉุกเฉิน 98,000.00 98,000.00             เฉพาะเจาะจง บ.เค.พ.ีเฮลทเมดแอนดอิควิปเมนท บ.เค.พี.เฮลทเมดแอนดอิควิปเมนท ราคาตํ่าสุด จ.56/65


