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

ทีส่ก ๐๐๓๒.301.08.1/3623 วันท่ี  1 มิถุนายน 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 เมษายน 2565  เปนการเรียบรอยแลว 

 3.ขอพิจารณา 
 เพ่ือใหเปนไปตามแนวทาง การตอบแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ(MOIT)ประจำป 
2565  จึงขอรายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤษภาคม 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    :  1 มิถุนายน 2565                    
หัวขอ :  สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)             
             
รายละเอียดขอมูล : สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)  ประจำเดือน พฤษภาคม 2565   
                           
 
ขอเผยแพรทาง  
     √       เว็บไซตของโรงพยาบาลโคกสูง จังหวัดสระแกว      
              https://www.ksh.go.th/ 
             บอรดประชาสัมพันธ โรงพยาบาลโคกสูง      
               อ่ืนๆ ระบุ.......................................................... 
หมายเหต ุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
            
                 ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                        ผูอนุมัติรับรอง 
 
 
                   (นางสุกานดา  มลิแยม)                                 (นางสาวประภัสสร  ผาสุข) 
                       นักวิชาการพัสดุ                                      เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
                  วันที่ 1 มิถุนายน 2565                                   วันที่  1 มิถุนายน 2565 
 

 
ผูรับผิดชอบนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 

 
(นายบรรลือฤทธิ์  กันดิษฐ) 

นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
                                                  วันที่  ๑ มิถุนายน 2565                    

 
 



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 ออกซเิจน 2 รายการ 12,000.00 12,000.00         เฉพาะเจาะจง ราน อรัญอุปกรณการแพทย ราน อรัญอุปกรณการแพทย ราคาต่ําสุด 432/2565

2 น้ํามัน 2 รายการ 40,000.00 40,000.00         เฉพาะเจาะจง นางเสาวลักษณ คมคาย นางเสาวลักษณ คมคาย ราคาต่ําสุด 433/2565

4 วัสดวุิทยาศาสตรฺการแพทย(Hba1c) 1,760.00 1,760.00           เฉพาะเจาะจง บ.ริชเอ็นดเลสเมดิคอลกรุป จก. บ.ริชเอ็นดเลสเมดิคอลกรุป จก. ราคาต่ําสุด 434/2565

5 วัสดุวิทยาศาสตรฺการแพทย 12 รายการ 17,975.00 17,975.00         เฉพาะเจาะจง บ.สตารเมดดิคอลกรุป จก. บ.สตารเมดดิคอลกรุป จก. ราคาต่ําสุด 435/2565

6 วัสดุวิทยาศาสตรฺการแพทย(control anti-HIV) 9,000.00 9,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.สตารเมดดิคอลกรุป จก. บ.สตารเมดดิคอลกรุป จก. ราคาต่ําสุด 436/2565

7 วัสดเุภสัชกรรม(กระปองทิ้งเข็ม) 5,000.00 5,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มวีพีเอ็นเตอรไพรส จก. บ.เอ็มวีพีเอ็นเตอรไพรส จก. ราคาต่ําสุด 437/2565

8 วัสดเุภสัชกรรม 4 รายการ 6,486.00 6,486.00           เฉพาะเจาะจง บ.บีเวอรเมดิคอลอินดัสตรี้ จก. บ.บีเวอรเมดิคอลอินดัสตรี้ จก. ราคาต่ําสุด 438/2565

9 วัสดเุภสัชกรรม(สายแคนูลา) 3,000.00 3,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ดีเอชซีเทรดด้ิง หจก.ดีเอชซีเทรดด้ิง ราคาต่ําสุด 439/2565

10 วัสดเุภสัชกรรม(urine bag) 3,400.00 3,400.00           เฉพาะเจาะจง บ.ชัยศิริเวชภัณฑ จก. บ.ชัยศิริเวชภัณฑ จก. ราคาต่ําสุด 440/2565

11 วัสดเุภสัชกรรม 3 รายการ 4,800.00 4,800.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวนพลัซ หจก.อิเลฟเวนพลัซ ราคาต่ําสุด 441/2565

12 วัสดเุภสัชกรรม(ถุงมือทางการแพทย) 12,500.00 12,500.00         เฉพาะเจาะจง ราน เมดิคอลเฮลธ ราน เมดิคอลเฮลธ ราคาต่ําสุด 442/2565

13 วัสดเุภสัชกรรม(เฟสชิว) 6,500.00 6,500.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวน พลัซ หจก.อิเลฟเวน พลัซ ราคาต่ําสุด 443/2565

14 วัสดเุภสัชกรรม(N95) 19,200.00 19,200.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอคอททอน จก. บ.ไบโอคอททอน จก. ราคาต่ําสุด 444/2565

15 วัสดวุิทยฯ(ชุดATK) 240000 240,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.เฟรมเมอร จก. บ.เฟรมเมอร จก. ราคาต่ําสุด 445/2565

16 วัสดวุิทยฯ(Microalbumin) 111,000.00 111,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซไดแอกนอสตกิ บ.แอดวานซไดแอกนอสตกิ ราคาต่ําสุด 446/2565

17 เครื่องกรอฟนเคลื่อนที่ 99000 99,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ทันตภัณฑไทย จก. บ.ทันตภัณฑไทย จก. ราคาต่ําสุด 447/2565

18 ครุภัณฑสํานักงาน 10 รายการ 92300 92,300.00         เฉพาะเจาะจง มิตรภาพเฟอนิเจอร มิตรภาพเฟอนิเจอร ราคาต่ําสุด 448/2565

19 วัสดเุภสัชกรรม 7 รายการ 18,232.80 18,232.80         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด 449/2565

20 Clotrimazole Cream 15 G. 2,160.00 2,160.00           เฉพาะเจาะจง บ. 2เอ็ม(เมก-เมเกอร) จก. บ. 2เอ็ม(เมก-เมเกอร) จก. ราคาต่ําสุด 450/2565

21 ยา 3 รายการ 60,626.20 60,626.20         เฉพาะเจาะจง บ. เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ จก. บ. เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ จก. ราคาต่ําสุด 451/2565

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

โรงพยาบาลโคกสูง

วันท่ี  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

โรงพยาบาลโคกสูง

วันท่ี  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

22 Chlorpheniramine Tab 4 Mg 1,450.00 1,450.00           เฉพาะเจาะจง บ. เอเช่ียนยูเนี่ยน แล็บบอราตอรี่ จก. บ. เอเชี่ยนยูเนี่ยน แล็บบอราตอรี่ จก. ราคาต่ําสุด 452/2565

23 ยา 4 รายการ 60,110.00 60,110.00         เฉพาะเจาะจง บ. เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จก. บ. เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตร้ี จก. ราคาต่ําสุด 453/2565

24 Diptheria Vaccine 5,000.00 5,000.00           เฉพาะเจาะจง บ. ไบโอจีนเทค จก. บ. ไบโอจีนเทค จก. ราคาต่ําสุด 454/2565

25 ORS Pedr (ผงเกลือแร) 1,926.00 1,926.00           เฉพาะเจาะจง บ. บี.เอ็ล.ฮั้ว. จก. บ. บี.เอ็ล.ฮั้ว. จก. ราคาต่ําสุด 455/2565

26 Levomet Tab 100+25 Mg 24,396.00 24,396.00         เฉพาะเจาะจง บ. บี.เอ็ล.เอช.เทรดดิ้ง จก. บ. บี.เอ็ล.เอช.เทรดดิ้ง จก. ราคาต่ําสุด 456/2565

27 Amlodipine Tab 5 Mg 30,000.00 30,000.00         เฉพาะเจาะจง บ. ชุมชนเภสัชกรรม จก. บ. ชุมชนเภสัชกรรม จก. ราคาต่ําสุด 457/2565

28 Perphenazine Tab 16 Mg 12,460.00 12,460.00         เฉพาะเจาะจง บ. คอนดรักส อินเอตรเนชั่นแนล จก. บ. คอนดรักส อินเอตรเนชั่นแนล จก. ราคาต่ําสุด 458/2565

29 ยา 10 รายการ 56,326.00 56,326.00         เฉพาะเจาะจง บ. เซน็ทรัลโพลีเทรดดิ้ง จก. บ. เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จก. ราคาต่ําสุด 459/2565

30 ยา 3 รายการ 6,537.70 6,537.70           เฉพาะเจาะจง บ. ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จก. บ. ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จก. ราคาต่ําสุด 460/2565

31 ยา 4 รายการ 40,446.90 40,446.90         เฉพาะเจาะจง บ. ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จก. บ. ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จก. ราคาต่ําสุด 461/2565

32 ยา 4 รายการ 55,153.54 55,153.54         เฉพาะเจาะจง องคการเภสัขกรรม องคการเภสัขกรรม ราคาต่ําสุด 462/2565

33 Seretide 25/125 MDI 14,338.00 14,338.00         เฉพาะเจาะจง บ. ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จก. บ. ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จก. ราคาต่ําสุด 463/2565

34 ยา 2 รายการ 8,000.00 8,000.00           เฉพาะเจาะจง บ. แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ จก. บ. แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ จก. ราคาต่ําสุด 464/2565

35 Furosemide Tab 500 Mg 1,990.20 1,990.20           เฉพาะเจาะจง บ. แมคโคร ฟารแลบ จก. บ. แมคโคร ฟารแลบ จก. ราคาต่ําสุด 465/2565

36 ยา 3 รายการ 35,583.92 35,583.92         เฉพาะเจาะจง บ. สหแพทยเภสัช จก. บ. สหแพทยเภสัช จก. ราคาต่ําสุด 466/2565

37 Vitamin B1 Tab 100 Mg 2,080.00 2,080.00           เฉพาะเจาะจง บ. พาตารแลบ(2517) จก. บ. พาตารแลบ(2517) จก. ราคาต่ําสุด 467/2565

38 Potassium Chloride 20 Meq Inj 2,000.00 2,000.00           เฉพาะเจาะจง บ. ฟารมา อินโนวา จก. บ. ฟารมา อินโนวา จก. ราคาต่ําสุด 468/2565

39 ยา 4 รายการ 5,719.00 5,719.00           เฉพาะเจาะจง หจก. ภิญโญฟารมาซี หจก. ภิญโญฟารมาซี ราคาต่ําสุด 469/2565
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40 Neotica Balm Cream 25 G 5,425.00 5,425.00           เฉพาะเจาะจง บ. โปลิฟารม จก. บ. โปลิฟารม จก. ราคาต่ําสุด 470/2565

41 Phenytoin Cap 100 Mg 2,430.00 2,430.00           เฉพาะเจาะจง หสน.โรงงานเภสัชกรรมพอนดเคมีคอลประเทศไทย หสน.โรงงานเภสัชกรรมพอนดเคมีคอลประเทศไทย ราคาต่ําสุด 471/2565

42 ยา 2 รายการ 2,100.00 2,100.00           เฉพาะเจาะจง บ. พรีเมด ฟารมา พลัส จก. บ. พรีเมด ฟารมา พลัส จก. ราคาต่ําสุด 472/2565

43 ยา 3 รายการ 2,145.00 2,145.00           เฉพาะเจาะจง บ. เอส.พี.เอส เมดิคอล จก. บ. เอส.พี.เอส เมดิคอล จก. ราคาต่ําสุด 473/2565

44 ยา 3 รายการ 5,617.00 5,617.00           เฉพาะเจาะจง บ. ที.แมน.ฟารมา จก. บ. ที.แมน.ฟารมา จก. ราคาต่ําสุด 474/2565

45 Paracetamol Syr 120 Mg/5 Ml 11,175.00 11,175.00         เฉพาะเจาะจง บ. ที.เอ็น.พี.เฮลทแคร จก. บ. ที.เอ็น.พี.เฮลทแคร จก. ราคาต่ําสุด 475/2565

46 ยา 2 รายการ 4,460.00 4,460.00           เฉพาะเจาะจง บ. ท.ีโอ เคมีคอลส (1979) จก. บ. ท.ีโอ เคมีคอลส (1979) จก. ราคาต่ําสุด 476/2565

47 Amlodipine Tab 10 Mg 25,038.00 25,038.00         เฉพาะเจาะจง บ. ยูนีซนั จก. บ. ยูนีซนั จก. ราคาต่ําสุด 477/2565

48 0.9% NSS 100 Ml 12,800.00 12,800.00         เฉพาะเจาะจง บ. วี.แอนด.วี กรุงเทพฯ จก. บ. วี.แอนด.วี กรุงเทพฯ จก. ราคาต่ําสุด 478/2565

49 ยาสมุนไพร 7,975.00 7,975.00           เฉพาะเจาะจง บ. แกวมังกร เภสัช จก. บ. แกวมังกร เภสัช จก. ราคาต่ําสุด 479/2565

50 ยาเหลืองปดสมุทร 2,800.00 2,800.00           เฉพาะเจาะจง บ. เจริญสุข ฟารมา ซัพพลาย จก. บ. เจริญสุข ฟารมา ซัพพลาย จก. ราคาต่ําสุด 480/2565

51 ยา 8 รายการ 10,769.86 10,769.86         เฉพาะเจาะจง องคการเภสัขกรรม องคการเภสัขกรรม ราคาต่ําสุด ส.51/2565

52 เชาเครื่องตรวจนับเม็ดเลือด 5,859.00 5,859.00           e-bidding บ.อินเตอรคอรปอเรชั่น บ.อินเตอรคอรปอเรชั่น ราคาต่ําสุด ส.183/64

53 เชาเครื่อตรวจวิเคราะหอัตโนมัติ 35,859.00 35,859.00         e-bidding บ.อินเตอรคอรปอเรชั่น บ.อินเตอรคอรปอเรชั่น ราคาต่ําสุด ส.184/64

54 วัสดกุารแพทย 2 รายการ(กลุมHI) 124000 124,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.พี.พี เครื่องมือแพทย หจก.พี.พี เครื่องมือแพทย ราคาต่ําสุด 481/2565

55 วัสดบุริโภค(สําหรับผูปวย) 17 รายการ 40,641.00 40,641.00         เฉพาะเจาะจง บ. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จก. บ. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จก. ราคาต่ําสุด 482/2565

56 ขาแขวนทีวี 1,980.00 1,980.00           เฉพาะเจาะจง บ. เมกา โฮม เซ็นเตอร จก. บ. เมกา โฮม เซ็นเตอร จก. ราคาต่ําสุด 483/2565

57 ครุภัณฑสํานักงาน 4 รายการ 88810 88,810.00         เฉพาะเจาะจง ราน เบสทเฟอรนิเจอร ราน เบสทเฟอรนิเจอร ราคาต่ําสุด 484/2565

58 วัสดวุิทยฯ(ชุดATK) 60000 60,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.เฟรมเมอร จก. บ.เฟรมเมอร จก. ราคาต่ําสุด 489/2565
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59 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร(ทีวี65นิ้ว) 41980 41,980.00         เฉพาะเจาะจง บ. เมกา โฮม เซ็นเตอร จก. บ. เมกา โฮม เซ็นเตอร จก. ราคาต่ําสุด 490/2565

60 วัสดสุาํนักงาน 7 รายการ 28,800.00 28,800.00         เฉพาะเจาะจง บ. เคเอสเอ็ม ซุปเปอรซัพพลาย จก. บ. เคเอสเอ็ม ซุปเปอรซัพพลาย จก. ราคาต่ําสุด 491/2565

61 วัสดงุานบานงานครวั 16 รายการ 44,104.00 44,104.00         เฉพาะเจาะจง บ. เคเอสเอ็ม ซุปเปอรซัพพลาย จก. บ. เคเอสเอ็ม ซุปเปอรซัพพลาย จก. ราคาต่ําสุด 492/2565

62 วัสดบุริโภค 48 รก. 49,700.00 49,700.00         เฉพาะเจาะจง นายวุฒินันท สมเสาร นายวุฒินันท สมเสาร ราคาต่ําสุด 493/2565

63 น้ําดื่ม สําหรับผูปวย 1,800.00 1,800.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ ไรดี นางสาวทิพวรรณ ไรดี ราคาต่ําสุด 494/2565

64 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 5 รายการ 232,240.00 232,240.00        เฉพาะเจาะจง ราน TD COM สาขา 4 ราน TD COM สาขา 4 ราคาต่ําสุด ส.

65 รถยนตตรวจการณ 2400 ซีซี 1,640,000.00 1,640,000.00     e-bidding บ.โตโยตาสระแกว ผูจําหนายโตโยตา จก. บ.โตโยตาสระแกว ผูจําหนายโตโยตา จก. ราคาต่ําสุด ส.115/2565

66 ครุภัณฑคอมพิวเตอร(คอมพิวเตอรแมขาย) 130,000.00 130,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.พีทีโอเอ เซ็นเตอร จก. บ.พีทีโอเอ เซ็นเตอร จก. ราคาต่ําสุด ส.88/2565

67 วัสดคุอมพิวเตอร 9 รายการ 45,360.00 45,360.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.พี.พารากอน หจก. เอส.พี.พารากอน ราคาต่ําสุด 495/2565

68 ครุครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร(กลองวงจรปด) 30,180.00 30,180.00         เฉพาะเจาะจง บ.พี อาร เอส ดิสทริบิวชั่น ซิสเต็ม จก. บ.พี อาร เอส ดิสทริบิวชั่น ซิสเต็ม จก. ราคาต่ําสุด 496/2565

69 น้ํามัน 1 รายการ 6,200.00 6,200.00           เฉพาะเจาะจง นางเสาวลักษณ คมคาย นางเสาวลักษณ คมคาย ราคาต่ําสุด 497/2565

70 ออกซเิจน 2 รายการ 4,600.00 4,600.00           เฉพาะเจาะจง ราน อรัญอุปกรณการแพทย ราน อรัญอุปกรณการแพทย ราคาต่ําสุด 498/2565

71 จางประกอบอาหาร (เดือน พ.ค.) 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ ไรดี นางสาวทิพวรรณ ไรดี ราคาต่ําสุด จ.69/2565

72 จางเหมาบริการเปลี่ยนถายสารกรองประปา 0 79,530.00 เฉพาะเจาะจง บ.ศุภวัชร เอ็นวายเซ็นตเตอร จํากัด บ.ศุภวัชร เอ็นวายเซน็ตเตอร จํากัด ราคาต่ําสุด จ.70/2565

73 จําเหมาบริการบํารุงรักษาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ(เครื่องกําเนิดไฟฟา) 21,897.55 21,897.55 เฉพาะเจาะจง บ. บี พรอมท เทรดดิ้ง แอนด เซอรวิสเซส บ. บี พรอมท เทรดด้ิง แอนด เซอรวิสเซส ราคาต่ําสุด จ.71/2565

74 จางเหมาบริการตรวจทางหองปฏิบัติการ(Out Lab) 35,172.00 35,172.00 เฉพาะเจาะจง บ.อารไอเอแลบบอราทอรี่ จก. บ.อารไอเอแลบบอราทอรี่ จก. ราคาต่ําสุด ส.48/2564

75 จางเหมาบริการยายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 34,600.00 34,600.00 เฉพาะเจาะจง ราน เทพทิพยเซอรวิสแอร ราน เทพทิพยเซอรวิสแอร ราคาต่ําสุด จ.72/2565

76 จางเหมาบริการถายเอกสารและจัดทําปายไวนิล 12,357.00 12,357.00 เฉพาะเจาะจง ราน เจพีพี ราน เจพีพี ราคาต่ําสุด จ.73/2565

77 จางเหมาบริการขนขยะติดเชื้อไปเผาทําลาย 37,284.00 37,284.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน สระบุรี ราคาต่ําสุด จ.74/2565

78 จางเหมาซอมบํารุงยานพาหนะ(รถสวอฟ) 3,557.00 3,557.00 เฉพาะเจาะจง บ.ชุนหลี ออโตเซลล จก. บ.ชุนหลี ออโตเซลล จก. ราคาต่ําสุด จ.75/2565
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79 จางปรับปรงุหนวยงานซักฟอกโดยการเทพ้ืนอาคารจายกลางดานซกัฟอก 55,500.00 55,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน โมกุล นายวิโรจน โมกุล ราคาต่ําสุด จ.76/2565

80 จางเหมาบริการงานเปลี่ยนหลังคาตึกผูปวยนอกโซนบริเวญหองตรวจโรค 99,500.00 99,500.00 เฉพาะเจาะจง นางชุติกาณร โมกุล นางชุติกาณร โมกุล ราคาต่ําสุด จ.77/2565

81 ติดตั้งอุปกรณระบบ Door Lock 21,721.00 21,721.00 เฉพาะเจาะจง บ. พี.อาร.เอส. ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จก. บ. พี.อาร.เอส. ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จก. ราคาต่ําสุด จ.78/2565

82 เหมาบริการงานปรับปรุงซอมแซมหองกลุมงานบริหาร(เกา)เปนหองประชุมยอย 98,500.00 98,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมบัต ิมีสัตย นายสมบัต ิมสีัตย ราคาต่ําสุด จ.79/2565

83 เหมาบริการงานปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟาและกระจกหองกลุมงานบริหารเกา 18,500.00 18,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมร เขียวพรมมา นายสมร เขียวพรมมา ราคาต่ําสุด จ.80/2565

84 เหมาบริการงานกั้นหองระหวางหองโควิดกับหองผูปวยในทั่วไป 37,880.00 37,880.00 เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน โมกุล นายวิโรจน โมกุล ราคาต่ําสุด จ.81/2565

85 ระบบรับสงขอมูลทางการแพทย (PAC) งวดที่ 5/12 25000 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เน็กซวิชั่นเทคโนโลยี บ.เน็กซวิชั่นเทคโนโลยี ราคาต่ําสุด ส.53/65

86 เปลี่ยนฮารดดิส 9,160.00 9,160.00 เฉพาะเจาะจง ราน TD COM สาขา 4 ราน TD COM สาขา 4 ราคาต่ําสุด จ.82/65

87 จางเหมาบริการยายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 43050 43,050.00 เฉพาะเจาะจง ชูชาติเซอรวิส ชูชาติเซอรวิส ราคาต่ําสุด จ.83/65

88 ทาสีหอง X-Ray 4000 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิตรภณ บุญชวย นายจิตรภณ บุญชวย ราคาต่ําสุด จ.84/65

89 ปรับปรุงและตอเติมหองผูปวยฉุกเฉิน (สมทบงบ อบจ.) 1,256,250.00 1,256,250.00 e-bidding หจก.เม็งนําศิลป ซีเมนตบล็อก หจก.เม็งนําศิลป ซีเมนตบล็อก ราคาต่ําสุด สสจ.

90 จางเหมาบริการตรวจทางหองปฏิบัติการ(Out Lab) 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.แล็บเฮาส(ชลบุร)ี บ.แล็บเฮาส(ชลบุร)ี ราคาต่ําสุด จ.85/2565

91 จางเหมาบริการเชาเต็นทสาํหรับใหบริการผูปวยที่มารับบริการในโรงพยาบาล 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ เข็มทอง นายสมพงษ เข็มทอง ราคาต่ําสุด จ.86/2565

92 จางเหมาบริการรื้อถอนผนังกั้นหองฉุกเฉิน ขนยายตู และซอมประตูหองซักรีด 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางชุติกาณร โมกุล นางชุติกาณร โมกุล ราคาต่ําสุด จ.87/2565

93 จางเหมาบริการซอมแซมทางระบายน้ํา ซอมทอประปา และทําท่ีกั้นรถไหล 13,400.00 13,400.00 เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน โมกุล นายวิโรจน โมกุล ราคาต่ําสุด จ.88/2565

94 จางเหมาบริการืฉากกั้นระหวางเตียงผูปวยสําหรับใชในตึกผูปวยใน 4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางชุติกาณร โมกุล นางชุติกาณร โมกุล ราคาต่ําสุด จ.89/2565

95 จางเหมาบริการจัดสวนหยอมหนาอาคารผูปวยนอก 99,900.00 99,900.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน กิตตภิิญโญวัฒน นายชัยวัฒน กิตติภิญโญวัฒน ราคาต่ําสุด จ.90/2565

96 ปรับปรุงและตอเติมอาคารอํานวยการและพัสด(ุสมทบ) 148,913.00 148,913.00 e-bidding หจก.เม็งนําศิลป ซีเมนตบล็อก หจก.เม็งนําศิลป ซีเมนตบล็อก ราคาต่ําสุด สสจ.


