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

ทีส่ก ๐๐๓๒.301.08.1/4012 วันท่ี  30 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 มิถุนายน 2565  เปนการเรียบรอยแลว 

 3.ขอพิจารณา 
 เพ่ือใหเปนไปตามแนวทาง การตอบแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ(MOIT)ประจำป 
2565  จึงขอรายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน 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     
 
 
 
 



√
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แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลโคกสูง 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน  
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลโคกสูง 
ชื่อหนวยงาน  :    โรงพยาบาลโคกสูง 
วัน/เดือน/ป    :  30 มิถุนายน 2565                    
หัวขอ :  สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)             
             
รายละเอียดขอมูล : สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)  ประจำเดือน มิถุนายน 2565   
                           
 
ขอเผยแพรทาง  
     √       เว็บไซตของโรงพยาบาลโคกสูง จังหวัดสระแกว      
              https://www.ksh.go.th/ 
             บอรดประชาสัมพันธ โรงพยาบาลโคกสูง      
               อ่ืนๆ ระบุ.......................................................... 
หมายเหต ุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
            
                 ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                        ผูอนุมัติรับรอง 
 
 
                   (นางสุกานดา  มลิแยม)                                 (นางสาวประภัสสร  ผาสุข) 
                       นักวิชาการพัสดุ                                      เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
                  วันที่ 29 มิถุนายน 2565                                   วันท่ี 29 มิถุนายน 2565 
 

 
ผูรับผิดชอบนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 

 
(นายบรรลือฤทธิ์  กันดิษฐ) 

นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
                                                  วันที่  29 มิถุนายน 2565                    

 
 



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 พานพุมเงินพุมทอง 2,500.00 2,500.00             เฉพาะเจาะจง นายพงศกร สุขฉ่ํา นายพงศกร สุขฉ่ํา ราคาต่ําสุด 499/2565

2 มุงสปริง 10,000.00 10,000.00           เฉพาะเจาะจง เอกภัทรเฟอรนิเจอร เอกภัทรเฟอรนิเจอร ราคาต่ําสุด 500/2565

3 วัสดุสํานักงาน 5 รายการ(สสจ.) 1,800 1,800.00             เฉพาะเจาะจง รานปายมังกร รานปายมังกร ราคาต่ําสุด 501/2565

4 ยาหอมบํารุงหัวใจ 3,500.00 3,500.00             เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลวังนํ้าเย็น โรงพยาบาลวังน้ําเย็น ราคาต่ําสุด -

5 ยาแกไอมะขามปอม 7,500.00 7,500.00             เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลวังนํ้าเย็น โรงพยาบาลวังน้ําเย็น ราคาต่ําสุด -

6 Intercom 4,500 4,500.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ดีอารคอม หจก.ดีอารคอม ราคาต่ําสุด 502/2565

7 ออกซิเจน 2 รายการ 12,000.00 12,000.00           เฉพาะเจาะจง ราน อรัญอุปกรณกืารแพทย ราน อรัญอุปกรณืการแพทย ราคาต่ําสุด 503/2565

8 น้ํามัน 2 รายการ 40,000.00 40,000.00           เฉพาะเจาะจง นางเสาวลักษณ คมคาย นางเสาวลักษณ คมคาย ราคาต่ําสุด 504/2565

9 วัสดุบริโภคสําหรับผูปวย 13 รายการ 20,410.00 20,410.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชัย ดสีทริบิวชั่น จํากัด บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น จํากัด ราคาต่ําสุด 505/2565

10 เครื่องปรับอากาศ 53,900 53,900.00           เฉพาะเจาะจง เทพทิพยเซอรวิสแอร เทพทิพยเซอรวิสแอร ราคาต่ําสุด 506/2565

11 0.9% NSS 100 Ml 8,960.00 8,960.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.ีแอนด.วี กรุงเทพฯ จํากัด บริษัท วี.แอนด.วี กรุงเทพฯ จํากัด ราคาต่ําสุด 507/2565

12 Clotrimazole Cream 15 G 2,160.00 2,160.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท 2เอ็ม(เมด-เมเกอร) จํากัด บริษัท 2เอ็ม(เมด-เมเกอร) จํากัด ราคาต่ําสุด 508/2565

13 ยา จํานวน 2 รายการ 4,230.00 4,230.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมด ฟารมา พลัส จํากัด บริษัท พรีเมด ฟารมา พลัส จํากัด ราคาต่ําสุด 509/2565

14 ยา จํานวน 2 รายการ 5,150.00 5,150.00             เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ ราคาต่ําสุด 510/2565

15 ยา จํานวน 2 รายการ 3,650.00 3,650.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด บริษัท โปลิฟารม จํากัด ราคาต่ําสุด 511/2565

16 Sodium Valproate Tab 200 Mg 8,988.00 8,988.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด ราคาต่ําสุด 512/2565

17 ยา จํานวน 3 รายการ 7,350.00 7,350.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตารแลบ(2517) จํากัด บริษัท พาตารแลบ(2517) จํากัด ราคาต่ําสุด 513/2565

18 ยา จํานวน 2 รายการ 22,750.00 22,750.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวไลฟ ฟารมา จํากัด บริษัท นิวไลฟ ฟารมา จํากัด ราคาต่ําสุด 514/2565

19 ยา จํานวน 3 รายการ 2,395.73 2,395.73             เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด ราคาต่ําสุด 515/2565

20 ยาแกไอมะขามปอม 60 Ml บริษัท 9,000.00 9,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท มาซา แลบ จํากัด บริษัท มาซา แลบ จํากัด ราคาต่ําสุด 516/2565

21 ยา จํานวน 3 รายการ 21,250.20 21,250.20           เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จํากัด บริษัท ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จํากัด ราคาต่ําสุด 517/2565

22 ยา จํานวน 12 รายการ 97,251.00 97,251.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เซน็ทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด ราคาต่ําสุด 518/2565

23 Amlodipine Tab ๕ Mg 31,500.00 31,500.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด ราคาต่ําสุด 519/2565

24 Chlorphenaniramin Tab 4 Mg 7,250.00 7,250.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชี่ยน ยูเนี่ยน แล็บบอราตอรี่ บริษัท เอเช่ียน ยูเนี่ยน แล็บบอราตอรี่ ราคาต่ําสุด 520/2565

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2565

โรงพยาบาลโคกสูง

วันที่  29  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2565

โรงพยาบาลโคกสูง

วันที่  29  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

25 Amlodipine Tab 10 Mg 41,730.00 41,730.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จํากัด บริษัท ยูนีซัน จํากัด ราคาต่ําสุด 521/2565

26 ยา จํานวน 8 รายการ 80,243.41 80,243.41           เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ราคาต่ําสุด 522/2565

27 ยา จํานวน 6 รายการ 12,117.00 12,117.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญญโญฟารมาซี หจก.ภิญญโญฟารมาซี ราคาต่ําสุด 523/2565

28 เชาเครื่องตรวจนับเม็ดเลือด 8,442.00 8,442.00             เฉพาะเจาะจง บ.อินเตอรคอรปอเรชั่น บ.อินเตอรคอรปอเรชั่น ราคาต่ําสุด ส.183/64

29 เชาเครื่อตรวจวิเคราะหอัตโนมัติ 40,649.50 40,649.50           เฉพาะเจาะจง บ.อินเตอรคอรปอเรชั่น บ.อินเตอรคอรปอเรชั่น ราคาต่ําสุด ส.184/64

30 วัสดุวิทยาศาสตร(Hba1c) 1,600.00 1,600.00             เฉพาะเจาะจง บ.ริชเอ็นเลส เมดิคอลกรุป จก. บ.ริชเอ็นเลส เมดิคอลกรุป จก. ราคาต่ําสุด 524/2565

31 วัสดุเภสัชกรรม 5 รายการ 23,968.00 23,968.00           เฉพาะเจาะจง บ.โอเรก็เทรดดิ้ง จก. บ.โอเรก็เทรดดิ้ง จก. ราคาต่ําสุด 525/2565

32 กระดาษเครื่องวัดความดัน 11,000.00 11,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.อารซีเคเมดิคอลซัพพลาย จก. บ.อารซีเคเมดิคอลซัพพลาย จก. ราคาต่ําสุด 526/2565

33 วัสดุเภสัชกรรม 2 รายการ 11,600.00 11,600.00           เฉพาะเจาะจง บ.ไทยเพียวดีไวซ จก. บ.ไทยเพียวดีไวซ จก. ราคาต่ําสุด 5272565

34 วัสดุเภสัชกรรม 2 รายการ 11,600.00 11,600.00           เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซเมด จก. บ.ไซเอนซเมด จก. ราคาต่ําสุด 528/2565

35 วัสดุเภสัชกรรม 3 รายการ 7,720.00 7,720.00             เฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวนพลัซ หจก.อิเลฟเวนพลัซ ราคาต่ําสุด 529/2565

36 วัสดุเภสัชกรรม 1 รายการ 37,400.00 37,400.00           เฉพาะเจาะจง บ.ลอนเดอรรี จก. บ.ลอนเดอรรี จก. ราคาต่ําสุด 530/2565

37 วัสดุเภสัชกรรม 2 รายการ 4,708.00 4,708.00             เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด 531/2565

38 วัสดุเภสัชกรรม 2 รายการ 6,000.00 6,000.00             เฉพาะเจาะจง บ.ชัยศิริเวชภัณฑ จก. บ.ชัยศิริเวชภัณฑ จก. ราคาต่ําสุด 532/2565

39 กระบอกออกซิเจน 8,000.00 8,000.00             เฉพาะเจาะจง อรัญอุปกรณการแพทย อรัญอุปกรณการแพทย ราคาต่ําสุด 533/2565

40 วัสดุงานบานงานครัว 31 รายการ 50,575.00 50,575.00           เฉพาะเจาะจง บ. เคเอสเอ็ม ซุปเปอรซัพพลาย จก. บ. เคเอสเอ็ม ซุปเปอรซัพพลาย จก. ราคาต่ําสุด 534/2565

41 ไฟฟาและวิทยุ (ปลั๊กพวง) 2 รายการ 1,725.00 1,725.00             เฉพาะเจาะจง ราน KS ทอพีวีซี ราน KS ทอพีวีซี ราคาต่ําสุด 535/2565

42 ปายชื่อหนวยงาน 104,860.00 104,860.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งนําศิลปซีเมนตบล็อก หจก.เม็งนําศิลปซเีมนตบล็อก ราคาต่ําสุด ส.151/2565

43 วัสดุสํานักงาน 11 รายการ 12,436.00 12,436.00           เฉพาะเจาะจง บ. เคเอสเอ็ม ซุปเปอรซัพพลาย จก. บ. เคเอสเอ็ม ซุปเปอรซัพพลาย จก. ราคาต่ําสุด 536/2565

44 รถเข็น 3 ลอ 2490 2,490.00             เฉพาะเจาะจง บ.เมกาโฮมเซ็นเตอร จก. บ.เมกาโฮมเซน็เตอร จก. ราคาต่ําสุด 537/2565

45 วัสดุบริโภค 50 รก. 50,580.00 50,580.00           เฉพาะเจาะจง นายวุฒินันท สมเสาร นายวุฒินันท สมเสาร ราคาต่ําสุด 538/2565

46 น้ําดื่ม สําหรับผูปวย 1,800.00 1,800.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ ไรดี นางสาวทิพวรรณ ไรดี ราคาต่ําสุด 539/2565

47 วัสดุสํานักงาน 4 รายการ 3,000 3,000.00             เฉพาะเจาะจง ปายมังกร ปายมังกร ราคาต่ําสุด 540/2565

48 วัสดุสํานักงาน 22 รายการ 9,959.00 9,959.00             เฉพาะเจาะจง บ. ประกอบกิจ สเตชั่นเนอรี่ จก. บ. ประกอบกิจ สเตชั่นเนอรี่ จก. ราคาต่ําสุด 541/2565
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49 วัสดุงานบานงานครัว 1 รายการ 3,780.00 3,780.00             เฉพาะเจาะจง บ. เมกา โฮม เซ็นเตอร จก. บ. เมกา โฮม เซน็เตอร จก. ราคาต่ําสุด 542/2565

50 โพเดียม 1 ตัว 24,610.00 24,610.00           เฉพาะเจาะจง บ.เอพีพลัส โซลูชั่น จก. บ.เอพีพลัส โซลูชั่น จก. ราคาต่ําสุด 543/2565

51 โปรสเตอรสแตนด 2 ตัว 13,696.00 13,696.00           เฉพาะเจาะจง บ.เอพีพลัส โซลูชั่น จก. บ.เอพีพลัส โซลูชั่น จก. ราคาต่ําสุด 544/2565

52 วัสดุวิทยาศาสตร 6 รายการ 13,630.00 13,630.00           เฉพาะเจาะจง บข.สตารเมดดิคัลไลน จก. บข.สตารเมดดิคัลไลน จก. ราคาต่ําสุด 545/2565

53 ทอPVCติดตั้งธงพิธี 366 366.00               เฉพาะเจาะจง ราน KS ทอพีวีซี ราน KS ทอพีวีซี ราคาต่ําสุด 546/2565

54 จางเหมาซอมบํารุงครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ(เครื่องกําเนิดไฟฟา) 17,200.00 17,200.00           เฉพาะเจาะจง ราน อรรถพรแอร-ไดนาโม ราน อรรถพรแอร-ไดนาโม ราคาต่ําสุด จ.91/2565

55 จางเหมาบริการจัดทําโตะทํางานหองฉุกเฉินและซอมแซมโตะทํางานพนักงานเปล 10,000.00 10,000.00           เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ มีสัตย นายสมบัติ มีสัตย ราคาต่ําสุด จ.92/2565

56 จางเหมาบริการติดประตูกระจกหนาหองน้ํากลุมงานบริหารทั่วไป ชั้น2 8,000.00 8,000.00             เฉพาะเจาะจง นายสงดั สุขเหล็ก นายสงัด สุขเหล็ก ราคาต่ําสุด จ.93/2565

57 จางเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศนดานหนาโรงพยาบาล 66,500.00 66,500.00           เฉพาะเจาะจง นางชุติกาณร โมกุล นางชุติกาณร โมกุล ราคาต่ําสุด จ.94/2565

58 จางเหมาบริการปรับปรุงก้ันหองเบิกจายคลังกลาง(ชั้น2) 32,600.00 32,600.00           เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน โมกุล นายวิโรจน โมกุล ราคาต่ําสุด จ.95/2565

59 จางเหมาบริการซอมแซมชั้นวางของคลังกลาง 4,000.00 4,000.00             เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน โมกุล นายวิโรจน โมกุล ราคาต่ําสุด จ.96/2565

60 จางเหมาบริการซอมแซมหองน้ําตึกผูปวยใน 9,340.00 9,340.00             เฉพาะเจาะจง นางชุติกาณร โมกุล นางชุติกาณร โมกุล ราคาต่ําสุด จ.97/2565

61 จางเหมาบริการเปลี่ยนอุปกรณและไสกรองเครื่องกรองนํ้า 12,110.00 12,110.00           เฉพาะเจาะจง ราน เจเค วอเตอร(สํานักงานใหญ) ราน เจเค วอเตอร(สํานักงานใหญ) ราคาต่ําสุด จ.98/2565

62 ซอมบํารุงรักษาครุภัณฑยานพาหนะและขนสงทะเบียน กฉ5006สก. 5,590.22 5,590.22             เฉพาะเจาะจง บ.โตโยตา บ.โตโยตา ราคาต่ําสุด จ.99/2565

63 ซอมบํารุงรักษาครุภัณฑยานพาหนะและขนสงทะเบียน กฉ2526สก. 8,230.42 8,230.42             เฉพาะเจาะจง บ.โตโยตา บ.โตโยตา ราคาต่ําสุด จ.100/2565

64 จางประกอบอาหาร (เดือน พ.ค.) 25,000.00 25,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ ไรดี นางสาวทิพวรรณ ไรดี ราคาต่ําสุด จ.101/2565

65 จางเหมาผูประสานงานอาเซียนดานสาธาณสุข(งบพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวตางชาต ิสสจ.) 48000 48,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.อรพินท ไกษร น.ส.อรพินท ไกษร ราคาต่ําสุด จ.102/2565

66 จางเหมาบริการขนขยะติดเชื้อไปเผาทําลาย 37,583.00 37,583.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน สระบุรี ราคาต่ําสุด จ.103/2565

67 จางเหมาบริการจัดทําปายไวนิลโครงการ 432 432.00               เฉพาะเจาะจง เจพีพี คอมพิวเตอร เจพีพี คอมพิวเตอร ราคาต่ําสุด จ.104/2565

68 จางเหมาบริการพนหมอกควันกําจัดยุงลาย(เมย65) 10,500.00 10,500.00           เฉพาะเจาะจง นายเกรียงศกัดิ์ พรมตา นายเกรียงศักดิ์ พรมตา ราคาต่ําสุด จ.105/2565

69 จางเหมาบริการพนหมอกควันกําจัดยุงลาย(พค.65) 10,500.00 10,500.00           เฉพาะเจาะจง นายเกรียงศกัดิ์ พรมตา นายเกรียงศักดิ์ พรมตา ราคาต่ําสุด จ.106/2565

70 จางเหมาบริการลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 26,000.00 26,000.00           เฉพาะเจาะจง ชูชาติเซอรวิส ชูชาติเซอรวิส ราคาต่ําสุด จ.107/2565

71 จางเหมาบริการพนหมอกควันกําจัดยุงลาย(พค.65) 10,500.00 10,500.00           เฉพาะเจาะจง นายเกรียงศกัดิ์ พรมตา นายเกรียงศักดิ์ พรมตา ราคาต่ําสุด จ.108/2565

72 จางเหมาบริการจัดทําฉากกั้นปองกันโควิค-19(งปม./สสจ.) 7,200.00 7,200.00             เฉพาะเจาะจง ราน ปายมังกร ราน ปายมังกร ราคาต่ําสุด จ.109/2565
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73 จางเหมาบริการติดตั้งประตูอลูมิเนียม 22,000.00 22,000.00           เฉพาะเจาะจง อวนกระจกอลูมิเนียม อวนกระจกอลูมิเนียม ราคาต่ําสุด จ.110/2565

74 จางเหมาบริการตรวจทางหองปฏิบัติการ 40,144.00 40,144.00           เฉพาะเจาะจง บ.อารไอเอแลบบอราทอรี่ จก. บ.อารไอเอแลบบอราทอรี่ จก. ราคาต่ําสุด ส.48/2564

75 จางเหมาบริการปรับปรุงตอเติมหลังอาคารจายกลาง(โซนซักฟอก) 97,701.40 97,701.40           เฉพาะเจาะจง นายอดิศักดิ์ คุณะ นายอดิศักดิ์ คุณะ ราคาต่ําสุด จ.111/2565

76 ซอมบํารงุรกัษาครุภัณฑยานพาหนะและขนสงทะเบียน กฉ5006สก.(เปลี่ยนยาง) 14,200.01 14,200.01           เฉพาะเจาะจง บ.โตโยตา บ.โตโยตา ราคาต่ําสุด จ.112/2565

77 ซอมบํารุงรักษาครุภัณฑยานพาหนะและขนสงทะเบียน กจ 4424สก. 48,919.33 48,919.33           เฉพาะเจาะจง บ.ชุนหลี ยูโรคาร จํากักด บ.ชุนหลี ยูโรคาร จํากักด ราคาต่ําสุด จ.113/2565

78 จางเหมาผูประสานงานอาเซียนดานสาธาณสุข(งบพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวตางชาต ิสสจ.) 66,000.00 66,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.นิรชา สมบูรณ น.ส.นิรชา สมบูรณ ราคาต่ําสุด จ.114/2565

79 จางเหมาบริการจัดทําปายไวนิล 3 ผืน 1,530.00 1,530.00             เฉพาะเจาะจง ปายมังกร ปายมังกร ราคาต่ําสุด จ.115/2565

80 จางเหมาบริการพนหมอกควันกําจัดยุงลาย(อบต.โคกสูง ก.ค-สค.65) 20,400.00 20,400.00           เฉพาะเจาะจง นายเกรียงศกัดิ์ พรมตา นายเกรียงศักดิ์ พรมตา ราคาต่ําสุด จ.116/2565

81 จางเหมาบริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ 34,200.00 34,200.00           เฉพาะเจาะจง บ.แล็บเฮาส(ชลบุร)ี จก. บ.แล็บเฮาส(ชลบุรี) จก. ราคาต่ําสุด จ.117/2565

82 จางเหมาติดตั้งระบบระบายอากาศและเติมอากาศหองผูปวยฉุกเฉิน 137,960.00 137,960.00         เฉพาะเจาะจง นายสนธยา กรเสนาะ นายสนธยา กรเสนาะ ราคาต่ําสุด บจ.1/2565

83 ซอมบํารุงรักษาครุภัณฑยานพาหนะและขนสงทะเบียน กจ 4424สก. 8,068.34 8,068.34             เฉพาะเจาะจง บ.ชุนหลี ยูโรคาร จํากักด บ.ชุนหลี ยูโรคาร จํากักด ราคาต่ําสุด จ.118/2565

84 ระบบรับสงขอมูลทางการแพทย (PAC) งวดที่ 7/12 25,000.00 25,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.เน็กซวิชั่นเทคโนโลยี บ.เน็กซวิชั่นเทคโนโลยี ราคาต่ําสุด ส.53/2565

85 ปรับปรุงหองจายกลาง(โซนลางเครื่องมือแพทย) 36,675.00 36,675.00           เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน โมกุล นายวิโรจน โมกุล ราคาต่ําสุด จ.119/2565

86 ปรับปรุงหองเก็บผาจายกลาง(ปูกระเบ้ือง) 31,345.00 31,345.00           เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน โมกุล นายวิโรจน โมกุล ราคาต่ําสุด จ.120/2565

87 ปรับปรุงหองน้ําจายกลาง 43,630.00 43,630.00           เฉพาะเจาะจง นางชุติกาณร โมกุล นางชุติกาณร โมกุล ราคาต่ําสุด จ.121/2565


