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

ทีส่ก ๐๐๓๒.301.08.1/1111 วันท่ี  1 สิงหาคม 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 กรกฎาคม 2565  เปนการเรียบรอยแลว 

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

 
ผูรับผิดชอบนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 

 
(นายบรรลือฤทธิ์  กันดิษฐ) 

นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
                                                  วันที่  1 สิงหาคม 2565                    

 
 



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 วัสดุวิทยฯ(Urine strip) 4,000.00 4,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซไดแอกนอสติก จก. บ.แอดวานซไดแอกนอสติก จก. ราคาต่ําสุด 551

2 น้ํามัน 32,970.00 32,970.00         เฉพาะเจาะจง นางเสาวลักษณ คมคาย นางเสาวลักษณ คมคาย ราคาต่ําสุด 553

3 ออกซิเจน 19,970.00 19,970.00         เฉพาะเจาะจง รานอรัญอุปกรณการแพทย รานอรัญอุปกรณการแพทย ราคาต่ําสุด 554

4 เชาเครื่องตรวจนับเม็ดเลือด 11,844.00 11,844.00         bidding บ.อินเตอรคอรปอเรชั่น บ.อินเตอรคอรปอเรชั่น ราคาต่ําสุด ส.183/64

5 เชาเครื่อตรวจวิเคราะหอัตโนมัติ 45,964.00 45,964.00         bidding บ.อินเตอรคอรปอเรชั่น บ.อินเตอรคอรปอเรชั่น ราคาต่ําสุด ส.184/64

6 วัสดุทันตกรรม 1 รายการ 1,712.00 1,712.00           เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช.(ประเทศไทย) จก. บ.ดีเคเอสเอช.(ประเทศไทย) จก. ราคาต่ําสุด 555

7 วัสดุทันตกรรม 3 รายการ 9,600.00 9,600.00           เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอรคอรปอเรชั่น จก. บ.แอคคอรคอรปอเรชั่น จก. ราคาต่ําสุด 556

8 วัสดุทันตกรรม 5 รายการ 6,750.00 6,750.00           เฉพาะเจาะจง บ.ไดรว เด็นทั่ล อินคอรปอเรชั่น จก. บ.ไดรว เด็นทั่ล อินคอรปอเรชั่น จก. ราคาต่ําสุด 557

9 วัสดุทันตกรรม 1 รายการ 2,996.00 2,996.00           เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช.(ประเทศไทย) จก. บ.ดีเคเอสเอช.(ประเทศไทย) จก. ราคาต่ําสุด 558

10 วัสดุทันตกรรม 1 รายการ 4,250.00 4,250.00           เฉพาะเจาะจง บ.ชูมิตร 1967 จก. บ.ชูมิตร 1967 จก. ราคาต่ําสุด 559

11 วัสดุทันตกรรม 2 รายการ 8,020.00 8,020.00           เฉพาะเจาะจง บ.เอสดี ทันตเวช(1988) จก. บ.เอสดี ทันตเวช(1988) จก. ราคาต่ําสุด 560

12 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย(Hba1c) 1,600.00 1,600.00           เฉพาะเจาะจง บ.ริชเอ็นเลสด เมดิคอลกรุป จก. บ.ริชเอ็นเลสด เมดิคอลกรุป จก. ราคาต่ําสุด 561

13 วัสดุคอมพิวเตอร 6 รายการ 18,750.00 18,750.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.พี.พารากอน หจก.เอส.พี.พารากอน ราคาต่ําสุด 562

14 วัสดุสํานักงาน 20,125.00 20,125.00         เฉพาะเจาะจง บ. เคเอสเอ็ม ซุปเปอรซัพพลาย จก. บ. เคเอสเอ็ม ซุปเปอรซัพพลาย จก. ราคาต่ําสุด 563

15 วัสดุงานบานงานครัว 17,129.00 17,129.00         เฉพาะเจาะจง บ. เคเอสเอ็ม ซุปเปอรซัพพลาย จก. บ. เคเอสเอ็ม ซุปเปอรซัพพลาย จก. ราคาต่ําสุด 564

16 ยา 2 รายการ 2,060.00 2,060.00           เฉพาะเจาะจง บ. พาตารแลบ จก. บ. พาตารแลบ จก. ราคาต่ําสุด 565

17 ยา 4 รายการ 5,699.00 5,699.00           เฉพาะเจาะจง บ. เอส.พี.เอส เมดิคอล จก. บ. เอส.พี.เอส เมดิคอล จก. ราคาต่ําสุด 566

18 ยา 2 รายการ 11,893.00 11,893.00         เฉพาะเจาะจง บ. ที.เอ็น.พี เฮลทแคร จก. บ. ที.เอ็น.พี เฮลทแคร จก. ราคาต่ําสุด 567

19 Clindamycin Inj 600 Mg/4 Ml 1,600.00 1,600.00           เฉพาะเจาะจง บ. พรอส ฟารมา จก. บ. พรอส ฟารมา จก. ราคาต่ําสุด 568

20 ยา 4 รายการ 21,220.00 21,220.00         เฉพาะเจาะจง บ. พรีเมด ฟารมา พลัส จก. บ. พรีเมด ฟารมา พลัส จก. ราคาต่ําสุด 569

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

โรงพยาบาลโคกสูง

วันที่  31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

โรงพยาบาลโคกสูง

วันที่  31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

21 ยา 3 รายการ 6,965.00 6,965.00           เฉพาะเจาะจง บ. โปลิฟารม จก. บ. โปลิฟารม จก. ราคาต่ําสุด 570

22 ยา 2 รายการ 1,189.00 1,189.00           เฉพาะเจาะจง หจก. ภิญโญฟารมาซี หจก. ภิญโญฟารมาซี ราคาต่ําสุด 571

23 ยาแกไอมะขามปอม 60 Ml 18,000.00 18,000.00         เฉพาะเจาะจง บ. มาซาแลบ จก. บ. มาซาแลบ จก. ราคาต่ําสุด 572

24 ยา 3 รายการ 4,405.19 4,405.19           เฉพาะเจาะจง บ. สหแพทยเภสัช จก. บ. สหแพทยเภสัช จก. ราคาต่ําสุด 573

25 Berodual MDI 200 18,618.00 18,618.00         เฉพาะเจาะจง บ. ฮีลลอล ฟารมาซูตคิอล จก. บ. ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จก. ราคาต่ําสุด 574

26 Acetylcysteine Inj 300 Mg/3 Ml 6,000.00 6,000.00           เฉพาะเจาะจง บ. แอส.บี.เอส. แลบบอราตอรี่ บ. แอส.บ.ีเอส. แลบบอราตอรี่ ราคาต่ําสุด 575

27 ยา 2 รายการ 4,631.08 4,631.08           เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม ราคาต่ําสุด 576

28 Sodium Valproate Tab 200 Mg 13,482.00 13,482.00         เฉพาะเจาะจง บ. ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จก. บ. ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จก. ราคาต่ําสุด 577

29 Diptheria Vaccine 5,000.00 5,000.00           เฉพาะเจาะจง บ. ไบโอจีนีเทค จก. บ. ไบโอจีนีเทค จก. ราคาต่ําสุด 578

30 ORS Pwdr (ผงเกลือแร) 2,568.00 2,568.00           เฉพาะเจาะจง บ. บ.ีเอ็ล.ฮั้ว จก. บ. บ.ีเอ็ล.ฮั้ว จก. ราคาต่ําสุด 579

31 Levomet Tab 100+25 6,099.00 6,099.00           เฉพาะเจาะจง บ. บ.ีเอ็ล.เอช เทรดดิ้ง จก. บ. บ.ีเอ็ล.เอช เทรดดิ้ง จก. ราคาต่ําสุด 580

32 Metformin Tab 500 Mg 12,000.00 12,000.00         เฉพาะเจาะจง บ. เอเชี่ยน ยูเน่ียน แล็บบอราตอรี่ จก. บ. เอเช่ียน ยูเนี่ยน แล็บบอราตอรี่ จก. ราคาต่ําสุด 581

33 ยา 5 รายการ 4,170.00 4,170.00           เฉพาะเจาะจง บ. ที.แมน.ฟารใาซุติคอล จก. บ. ที.แมน.ฟารใาซุติคอล จก. ราคาต่ําสุด 582

34 ยา 10 รายการ 86,651.04 86,651.04         เฉพาะเจาะจง บ. ดี.เค.เอส.เอช (ประเทศไทย) จก. บ. ดี.เค.เอส.เอช (ประเทศไทย) จก. ราคาต่ําสุด 583

35 ยา 4 รายการ 15,377.25 15,377.25         เฉพาะเจาะจง บ. ซิลลิค ฟารมา จก. บ. ซิลลิค ฟารมา จก. ราคาต่ําสุด 584

36 ยา 5 รายการ 35,904.00 35,904.00         เฉพาะเจาะจง บ. เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอรี่ จก. บ. เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอรี่ จก. ราคาต่ําสุด 585

37 Sodium Valproate Tab 500 Mg 13,250.00 13,250.00         เฉพาะเจาะจง บ. แอปคาร ฟารมาแลบ(ประเทศไทย) จก. บ. แอปคาร ฟารมาแลบ(ประเทศไทย) จก. ราคาต่ําสุด 586

38 Clotrimazole Cream 15 G. 2,160.00 2,160.00           เฉพาะเจาะจง บ. 2เอ็ม(เมด-เมเกอร) จก. บ. 2เอ็ม(เมด-เมเกอร) จก. ราคาต่ําสุด 587

39 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 588

40 ยาเหลืองปดสมุทร 4,200.00 4,200.00           เฉพาะเจาะจง บ. เจริญสุข ฟารมา ซัพพลาย จก. บ. เจริญสุข ฟารมา ซัพพลาย จก. ราคาต่ําสุด 589



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2565
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41 ยา 2 รายการ 3,950.00 3,950.00           เฉพาะเจาะจง บ. ยูโทเปยน จก. บ. ยูโทเปยน จก. ราคาต่ําสุด 590

42 Amldipine Tab 10 Mg 10,432.50 10,432.50         เฉพาะเจาะจง บ. ยูนีซัน จก. บ. ยูนีซัน จก. ราคาต่ําสุด 591

43 ยา 16 รายการ 27,406.05 27,406.05         
สัญญาซื้อขายแบบราคาคงท่ีจํากัดปริมาณ

องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม ราคาต่ําสุด ส.51/(ก.ค.)

44 วัสดุสํานักงาน 4 รายการ 1,670.00 1,670.00           เฉพาะเจาะจง รานปายมังกร รานปายมังกร ราคาต่ําสุด 592

45 วัสดุบริโภค 2 รายการ 77,490.00 77,490.00         เฉพาะเจาะจง ราน สายตา พาณิชย ราน สายตา พาณิชย ราคาต่ําสุด 593

46 วัสดุเภสัชกรรม 10 รายการ 35,900.00 35,900.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอ็นซเมด บ.ไซเอ็นซเมด ราคาต่ําสุด 594

47 วัสดุเภสัชกรรม 3 รายการ 31,250.00 31,250.00         เฉพาะเจาะจง บ.เมดิคอลเฮลธ บ.เมดิคอลเฮลธ ราคาต่ําสุด 595

48 วัสดุเภสัชกรรม 1 รายการ 4,800.00 4,800.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวนพลัซ หจก.อิเลฟเวนพลัซ ราคาต่ําสุด 596

49 วัสดุเภสัชกรรม 9 รายการ 49,900.00 49,900.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอคอททอน จก. บ.ไบโอคอททอน จก. ราคาต่ําสุด 597

50 วัสดุเภสัชกรรม 1 รายการ 60,000.00 60,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ลอนเดอรรี จก. บ.ลอนเดอรรี จก. ราคาต่ําสุด 598

51 วัสดุเภสัชกรรม 2 รายการ 16,991.60 16,991.60         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด 599

52 ยาสมุนไพร 18,600.00 18,600.00         เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลวังนํ้าเย็น โรงพยาบาลวังน้ําเย็น ราคาต่ําสุด  -

53 ครุภัณฑคอมพิวเตอร(ต่ํากวาเกณฑ) 30,300.00 30,300.00         เฉพาะเจาะจง TDCOM สาขา4 TDCOM สาขา4 ราคาต่ําสุด 600

54 ฮารดดิสกเอกซเทอรนอน 27,885.00 27,885.00         เฉพาะเจาะจง TDCOM สาขา4 TDCOM สาขา4 ราคาต่ําสุด 601

55 ปายจราจรและปายแจงเตอืน 23,935.90 23,935.90         เฉพาะเจาะจง บ. สมารท เบสทบายส จก. บ. สมารท เบสทบายส จก. ราคาต่ําสุด 602

56 สายไฟ 1 มวน 792 792.00             เฉพาะเจาะจง ราน KS ทอพีวีซี ราน KS ทอพีวีซี ราคาต่ําสุด 604

57 วัสดุวิทยฯ 1390 1,390.00           เฉพาะเจาะจง บ.สตารเมด ดิคัลไลน จก. บ.สตารเมด ดิคัลไลน จก. ราคาต่ําสุด 603

58 วัสดงุานบานงานครวั 1 รายการ 850 850.00             เฉพาะเจาะจง บ. โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จก. บ. โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จก. ราคาต่ําสุด 605

59 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 7 รายการ 18,667.00 18,667.00         เฉพาะเจาะจง บ. โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จก. บ. โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จก. ราคาต่ําสุด 606

60 วัสดุยานพาหนะและขนสง 4 รายการ 783 783.00             เฉพาะเจาะจง บ. โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จก. บ. โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จก. ราคาต่ําสุด 607
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61 น้ํามันเครื่องปนไฟ 3,700.00 3,700.00           เฉพาะเจาะจง นางเสาวลักษณ คมคาย นางเสาวลักษณ คมคาย ราคาต่ําสุด 608

62

จางเหมาบริการลางทําความ

สะอาดเครื่องปรับอากาศ 5,100.00 5,100.00           

เฉพาะเจาะจง

ชูชาติเซอรวิส ชูชาติเซอรวิส

ราคาต่ําสุด

จ.122/2565

63

จางเหมาบริการพนหมอกควัน

กําจัดยุงลายตัวแก 10,500.00 10,500.00         

เฉพาะเจาะจง

นายเกรียงศกัดิ์ พรมตา นายเกรียงศกัดิ์ พรมตา

ราคาต่ําสุด

จ.123/2565

64 จางเหมาประกอบอาหาร 61,950.00 61,950.00         เฉพาะเจาะจง นางวัลยา ชัยชนะ นางวัลยา ชัยชนะ ราคาต่ําสุด จ.124/2565

65

จางเหมาบริการงานรื้อผนัง

ก้ันหองผูปวยในและงาน

ติดตั้งปายตางๆ 5,200.00 5,200.00           

เฉพาะเจาะจง

นายวิโรจน โมกุล นายวิโรจน โมกุล

ราคาต่ําสุด

จ.125/2565

66

ปายไวนิลโครงการ ภาวะ

โภชนาการหญิงตั้งครรภและ

เด็ก 6 เดือน-5ป 510 510.00             

เฉพาะเจาะจง

ราน เจพีพี คอมพิวเตอร ราน เจพีพี คอมพิวเตอร

ราคาต่ําสุด

จ.126/2566

67

ปายไวนิลโครงการ สาวไทย

แกมแดง 510 510.00             

เฉพาะเจาะจง

ราน เจพีพี คอมพิวเตอร ราน เจพีพี คอมพิวเตอร

ราคาต่ําสุด

จ.127/2565

68

ปายไวนิลโครงการ ฟนฟู

สมรรถภาพโดยเครือขายนัก

กายภาพ 750 750.00             

เฉพาะเจาะจง

ราน เจพีพี คอมพิวเตอร ราน เจพีพี คอมพิวเตอร

ราคาต่ําสุด

จ.128/2565

69

จางเหมาจัดทําเลมสรุป

โครงการ ฟนฟูสมรรถภาพโดย

เครือขายนักกายภาพ 400 400.00             

เฉพาะเจาะจง

ราน เจพีพี คอมพิวเตอร ราน เจพีพี คอมพิวเตอร

ราคาต่ําสุด

จ.129/2565

70

จางเหมาซอมครุภัณฑ

การแพทย 29,300.00 29,300.00         

เฉพาะเจาะจง

บ.เอสพีเอ็นเมอเซฮรวิส บ.เอสพีเอ็นเมอเซฮรวิส

ราคาต่ําสุด

จ.130/2565
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71 จางเหมาบริการตรวจทางหองปฏิบัติการ 46,871.00 46,871.00         เฉพาะเจาะจง บ.อารไอเอแลบบอราทอรี่ จก. บ.อารไอเอแลบบอราทอรี่ จก. ราคาต่ําสุด ส.48/2564

72 จางเหมาบริการขนขยะติดเชื้อไปเผาทําลาย 30,095.00 30,095.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน สระบุรี ราคาต่ําสุด จ.131/2565

73 จางเหมาบริการตรวจทางหองปฏิบัติการ 10,800.00 10,800.00         เฉพาะเจาะจง บ.แล็บเฮาส(ชลบุร)ี จก. บ.แล็บเฮาส(ชลบุร)ี จก. ราคาต่ําสุด จ.132/2565

74 จางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ งบ.ตางดาว(สสจ.) 89,700.00 89,700.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ลานปายแอดเวอรไทซิ่ง หจก.ลานปายแอดเวอรไทซิ่ง ราคาต่ําสุด จ.133/2565

75 จางเหมาจัดทําปายไฟตัวอักษร บ.ตางดาว(สสจ.) 91,500.00 91,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเทลพลัส จก. บ.ดีเทลพลัส จก. ราคาต่ําสุด จ.134/2565

76 ระบบรับสงขอมูลทางการแพทย (PAC) งวดท่ี 8/12 25,000.00 25,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.เน็กซวิชั่นเทคโนโลยี บ.เน็กซวิชั่นเทคโนโลยี ราคาต่ําสุด ส.53/65

77 จางเหมาบริการถายเอกสารแบบสอบถาม 600 600.00             เฉพาะเจาะจง รานปายมังกร รานปายมังกร ราคาต่ําสุด จ.135/2565

78 จางเหมาบริการจัดเก็บขอมูล 1,500.00 1,500.00           เฉพาะเจาะจง นายเกรียงศกัดิ์ พรมตา นายเกรียงศกัดิ์ พรมตา ราคาต่ําสุด จ.136/2565

79 จางปรับปรุงตอเติมหองทิ้งสารคัดหลั่งตึกผูปวยใน 65,940.00 65,940.00         เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน โมกุล นายวิโรจน โมกุล ราคาต่ําสุด จ.137/2565

80 จางซอมแซมตึกผูปวยใน 19,700.00 19,700.00         เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน โมกุล นายวิโรจน โมกุล ราคาต่ําสุด จ.138/2565

81 จางติดตั้งระบบเน็ตเวิรคและอินเตอรเน็ตไรสาย 239,600.00 239,600.00        เฉพาะเจาะจง บ.พี.อาร.เอส.ดิสทริบิวชั่นซีสเต็ม จํากัด บ.พี.อาร.เอส.ดิสทริบิวชั่นซีสเต็ม จํากัด ราคาต่ําสุด ส 191/2565

82 จางเหมาปรับปรุงโปรแกรม Hosoffice 38,990.00 38,990.00         เฉพาะเจาะจง บ.โคลเวอร ซอฟแวร จํากัด บ.โคลเวอร ซอฟแวร จํากัด ราคาต่ําสุด จ.139/2565

83 จางเหมาบรกิารติดตั้งระบบเสียงตามสายเพื่อการส่ือสารกับผูมารบับริการ
325,173.00 325,173.00        เฉพาะเจาะจง รานชัยศิลปโทรทัศน รานชัยศิลปโทรทัศน ราคาต่ําสุด ส.188/65

84 ปรับปรุงระบบระบายอากาศสําหรับหองทันตกรรม 370,000.00 370,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.เฮปา กรุป จํากัด บ.เฮปา กรุป จํากัด ราคาต่ําสุด ส.196/65

85 จางซอมแซมรั้วบริเวณดานหนาโรงพยาบาล 493,000.00 493,000.00        เฉพาะเจาะจง นายอดิศักดิ์ คุณะ นายอดิศักดิ์ คุณะ ราคาต่ําสุด ส.186/65

86 จางซอมแซมถนน คสล.พรอมรางระบายน้ํา 479,500.00 479,500.00        เฉพาะเจาะจง นายอดิศักดิ์ คุณะ นายอดิศักดิ์ คุณะ ราคาต่ําสุด ส.187/65


