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

ทีส่ก ๐๐๓๒.301.08.1/6242 วันท่ี  1 กันยายน 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 สิงหาคม 2565  เปนการเรียบรอยแลว 

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

 
ผูรับผิดชอบนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 

 
(นายบรรลือฤทธิ์  กันดิษฐ) 

นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
                                                  วันที่  1 กันยายน 2565                    

 
 



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 ยา 11 รายการ 123,740.00 123,740.00       เฉพาะเจาะจง บ..เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จก. บ..เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จก. ราคาต่ําสุด 609

8 ยา 7 รายการ 215,216.00 215,216.00       เฉพาะเจาะจง บ.เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตร ีจก. บ.เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี จก. ราคาต่ําสุด 610

11 น้ําดื่มผูปวย (เดือน ก.ค.) 880 880.00             เฉพาะเจาะจง นางสาววิไล จันทรนวล นางสาววิไล จันทรนวล ราคาต่ําสุด 611

12 น้ํามัน ส.ค. 45,000.00 45,000.00         เฉพาะเจาะจง นางเสาวลักษณ คมคาย นางเสาวลักษณ คมคาย ราคาต่ําสุด 612

14 ออกซิเจน 27,100.00 27,100.00         เฉพาะเจาะจง รานอรัญอุปกรณการแพทย รานอรัญอุปกรณการแพทย ราคาต่ําสุด 613

15 วัสดุสํานักงาน 26 รายการ 11,143.00 11,143.00         เฉพาะเจาะจง บ. ประกอบกิจ สเตชั่นเนอรี่ จก. บ. ประกอบกิจ สเตชั่นเนอรี่ จก. ราคาต่ําสุด 614

16 น้ําดื่มผูปวย (เดือน ส.ค.) 360 360.00             เฉพาะเจาะจง นางสาววิไล จันทรนวล นางสาววิไล จันทรนวล ราคาต่ําสุด 615

17 วัสดุสํานักงาน 4 รายการ 27,460.00 27,460.00         เฉพาะเจาะจง บ. เคเอสเอ็ม ซุปเปอรซัพพลาย จก. บ. เคเอสเอ็ม ซุปเปอรซัพพลาย จก. ราคาต่ําสุด 616

18 วัสดุงานบานงานครัว 37 รายการ 55,420.00 55,420.00         เฉพาะเจาะจง บ. เคเอสเอ็ม ซุปเปอรซัพพลาย จก. บ. เคเอสเอ็ม ซุปเปอรซัพพลาย จก. ราคาต่ําสุด 617

19 ถุงซิป 8 รายการ 55,000.00 55,000.00         เฉพาะเจาะจง บ. เคเอสเอ็ม ซุปเปอรซัพพลาย จก. บ. เคเอสเอ็ม ซุปเปอรซัพพลาย จก. ราคาต่ําสุด 618

20 ผาปูที่นอน+หมอน 700 700.00             เฉพาะเจาะจง นายศิรพัชร พีระเนติพงษ นายศิรพัชร พีระเนติพงษ ราคาต่ําสุด 619

21 เมนเบรคเกอร 12,900.00 12,900.00         เฉพาะเจาะจง บ.โฮมโปรดักสเซ็นเตอร จก. บ.โฮมโปรดักสเซ็นเตอร จก. ราคาต่ําสุด 620

22 เครื่องปรับอากาศ 2 รายการ 96300 96,300.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไพบูลยแอร สระแกว จก. บ.ไพบูลยแอร สระแกว จก. ราคาต่ําสุด 621

23 วัสดุวิทยฯ 1 รายการ 23,400.00 23,400.00         เฉพาะเจาะจง บ.อารเอ็กซ จก. บ.อารเอ็กซ จก. ราคาต่ําสุด 622

24 วัสดุวิทยฯ 1 รายการ 1,840.00 1,840.00           เฉพาะเจาะจง บ.ริชเอ็นเลส เมดิคอลกรุป จก. บ.ริชเอ็นเลส เมดิคอลกรุป จก. ราคาต่ําสุด 623

25 วัสดุวิทยฯ 2 รายการ 22,500.00 22,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซไดแอกนอสติก จก. บ.แอดวานซไดแอกนอสติก จก. ราคาต่ําสุด 624

26 วัสดุวิทยฯ 27 รายการ 60,924.00 60,924.00         เฉพาะเจาะจง บ.สตารฅเมดดิคัลไลน จก. บ.สตารฅเมดดิคัลไลน จก. ราคาต่ําสุด 625

27 วัสดุเภสัชกรรม 6 รายการ 25,090.00 25,090.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศ) จก. บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศ) จก. ราคาต่ําสุด 626

28 วัสดุเภสัชกรรม 1 รายการ 4,920.00 4,920.00           เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอคอททอน จก. บ.ไบโอคอททอน จก. ราคาต่ําสุด 627

29 วัสดุคอมพิวเตอร 10 รายการ 34,510.00 34,510.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอสพี.พารากอน หจก.เอสพี.พารากอน ราคาต่ําสุด 628

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2565

โรงพยาบาลโคกสูง

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2565

โรงพยาบาลโคกสูง

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

30 วัสดุทันตกรรม 4 รายการ 1,740.00 1,740.00           เฉพาะเจาะจง บ.ไดรว เด็นทั่ลอินคอปอเรชั่น จก. บ.ไดรว เดน็ทั่ลอินคอปอเรชั่น จก. ราคาต่ําสุด 629

31 วัสดุทันตกรรม 4 รายการ 4,940.00 4,940.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เซี่ยงโฮทันตภัณฑ หจก.เซี่ยงโฮทันตภัณฑ ราคาต่ําสุด 630

32 วัสดุทันตกรรม 4 รายการ 5,250.00 5,250.00           เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอดคอรปอเรช่ัน จก. บ.แอคคอดคอรปอเรช่ัน จก. ราคาต่ําสุด 631

33 วัสดุทันตกรรม 4 รายการ 6,584.78 6,584.78           เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก. บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก. ราคาต่ําสุด 632

34 ครุภัณฑการแพทย 2 รายการ 36,950.00 36,950.00         เฉพาะเจาะจง บ.วีอารพีเด็นท จก. บ.วีอารพีเด็นท จก. ราคาต่ําสุด 633

35 เครื่องปรับอากาศ 14000 14,000.00         เฉพาะเจาะจง รานเทพทิพยเซอรวิแอร รานเทพทิพยเซอรวิแอร ราคาต่ําสุด 634

36 ครุภัณฑงานบาน(ต่ํากวาเกณฑ) 11000 11,000.00         เฉพาะเจาะจง ครุภัณฑงานบาน 3 รายการ ครภุัณฑงานบาน 3 รายการ ราคาต่ําสุด 635

37 สารสม+คลอรีน 27,900.00 27,900.00         เฉพาะเจาะจง บ. สุภวัชร บุรีรัมย จก. บ. สุภวัชร บุรีรัมย จก. ราคาต่ําสุด 636

38 Metformin Tab 500 Mg 66,000.00 66,000.00         เฉพาะเจาะจง บ. เอเช่ียน ยูเนี่ยน แล็บบอราตอรี่ จก. บ. เอเช่ียน ยูเนี่ยน แล็บบอราตอรี่ จก. ราคาต่ําสุด 637

39 ยา 2 รายการ 25,676.00 25,676.00         เฉพาะเจาะจง บ. เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอรี่ จก. บ. เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอรี่ จก. ราคาต่ําสุด 638

40 Lindocaine Viscous 100 Ml 2,000.00 2,000.00           เฉพาะเจาะจง บ. แอปคาร ฟารมาแลป จก. บ. แอปคาร ฟารมาแลป จก. ราคาต่ําสุด 639

41 Phenytoin Inj 250 Inj/5 Ml HAD 11,770.00 11,770.00         เฉพาะเจาะจง บ. เอวี.เอส มารเกตติ้ง จก. บ. เอวี.เอส มารเกตติ้ง จก. ราคาต่ําสุด 640

42 ยา 2 รายการ 13,500.00 13,500.00         เฉพาะเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ราคาต่ําสุด 641

43 ยาเหลืองปดสมุทร 1,400.00 1,400.00           เฉพาะเจาะจง บ. เจริญสุข ฟารมา ซัพพลาย จก. บ. เจริญสุข ฟารมา ซัพพลาย จก. ราคาต่ําสุด 642

44 ยา 3 รายการ 2,080.00 2,080.00           เฉพาะเจาะจง บ. แกวมังกรเภสัช จก. บ. แกวมังกรเภสัช จก. ราคาต่ําสุด 643

46 ยา 6 รายการ 72,701.15 72,701.15         เฉพาะเจาะจง บ. ซิลลิคฟารมา จก. บ. ซิลลิคฟารมา จก. ราคาต่ําสุด 644

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 645

49 Amlodipine Tab 10 Mg 51,467.00 51,467.00         เฉพาะเจาะจง บ. ยูนีซัน จก. บ. ยูนีซัน จก. ราคาต่ําสุด 646

50 ยา 3 รายการ 5,800.00 5,800.00           เฉพาะเจาะจง บ. ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอรีส จก. บ. ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอรีส จก. ราคาต่ําสุด 647

52 Silver Sulfadiazine 1% Cream 25 G 1,050.00 1,050.00           เฉพาะเจาะจง บ. ที.โอ.เคมีคอลส(1979) จก. บ. ท.ีโอ.เคมีคอลส(1979) จก. ราคาต่ําสุด 648



แบบ สขร. 1
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53 Paracetamol Syr 120 Mg/5 Ml, 6 Ml 3,600.00 3,600.00           เฉพาะเจาะจง บ. ท.ีเอ็น.พ.ีเฮลทแคร บ. ท.ีเอ็น.พ.ีเฮลทแคร ราคาต่ําสุด 649

54 ยา 4 รายการ 2,875.00 2,875.00           เฉพาะเจาะจง บ. ท.ีเเมน ฟารมาซูติคอล จก. บ. ท.ีเเมน ฟารมาซูติคอล จก. ราคาต่ําสุด 650

56 ยา 3 รายการ 5,050.00 5,050.00           เฉพาะเจาะจง บ. เอส.พ.ีเอส.เมดิคอล จก. บ. เอส.พ.ีเอส.เมดิคอล จก. ราคาต่ําสุด 651

57 ยา 2 รายการ 3,092.30 3,092.30           เฉพาะเจาะจง บ. สยามฟารมาซูติคอล จก. บ. สยามฟารมาซูติคอล จก. ราคาต่ําสุด 652

59 ยา 3 รายการ 43,261.28 43,261.28         เฉพาะเจาะจง บ. พรอส ฟารมา จก. บ. พรอส ฟารมา จก. ราคาต่ําสุด 653

60 Phenytoin Cap 100 Mg 2,430.00 2,430.00           เฉพาะเจาะจง หสน.โรงงานเภสัชกรรมพอนดเคมีคอลประเทศไทย หสน.โรงงานเภสัชกรรมพอนดเคมีคอลประเทศไทย ราคาต่ําสุด 654

61 ยา 3 รายการ 5,415.00 5,415.00           เฉพาะเจาะจง บ. โปลิฟารม จก. บ. โปลิฟารม จก. ราคาต่ําสุด 655

62 ยา 4 รายการ 6,285.00 6,285.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี หจก.ภิญโญฟารมาซี ราคาต่ําสุด 656

63 Poly-Oph Eye Drop 5 Ml 2,629.56 2,629.56           เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีดี.แอล หจก.พ.ีดี.แอล ราคาต่ําสุด 657

65 ยา 3 รายการ 16,550.00 16,550.00         เฉพาะเจาะจง บ. พาตารแลบ(2517) จก. บ. พาตารแลบ(2517) จก. ราคาต่ําสุด 658

67 ยา 2 รายการ 53,400.00 53,400.00         เฉพาะเจาะจง บ. นิวไลฟ ฟารมา จก. บ. นิวไลฟ ฟารมา จก. ราคาต่ําสุด 659

70 ยา 4 รายการ 7,797.09 7,797.09           เฉพาะเจาะจง บ. สหแพทยเภสัช จก. บ. สหแพทยเภสัช จก. ราคาต่ําสุด 660

71 ยา 3 รายการ 39,547.20 39,547.20         เฉพาะเจาะจง บ. ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จก. บ. ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จก. ราคาต่ําสุด 661

72 Alcohol Hand Rub 400 Ml 35,952.00 35,952.00         เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม ราคาต่ําสุด 662

73 ยา 5 รายการ 27,748.05 27,748.05         เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอเอช (ประเทศไทย) จก. บ. ดีเคเอเอช (ประเทศไทย) จก. ราคาต่ําสุด 663

74 ยา 2 รายการ 14,367.96 14,367.96         เฉพาะเจาะจง บ. ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสิตกส จก. บ. ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสิตกส จก. ราคาต่ําสุด 664

75 ยา 9 รายการ 77,210.00 77,210.00         เฉพาะเจาะจง บ. เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จก. บ. เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จก. ราคาต่ําสุด 665

76 Levomet Tab 100+25 2,134.65 2,134.65           เฉพาะเจาะจง บ. บี.เอ็ล.เอช เทรดดิ้ง จก. บ. บี.เอ็ล.เอช เทรดดิ้ง จก. ราคาต่ําสุด 666

77 ORS Pwdr (ผงเกลือแร) 3,852.00 3,852.00           เฉพาะเจาะจง บ. บี.เอ็ล.ฮั้ว จก. บ. บี.เอ็ล.ฮั้ว จก. ราคาต่ําสุด 667

78 Rabies Vaccine 2.5 Iu/Dose 39,000.00 39,000.00         เฉพาะเจาะจง บ. ไบโอวาลิส จก. บ. ไบโอวาลิส จก. ราคาต่ําสุด 668
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79 Diptheria Vaccine 5,000.00 5,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอจีนีเทค ตก. บ.ไบโอจีนีเทค ตก. ราคาต่ําสุด 669

80 ERIG 200 IU/Ml, 5 Ml 6,120.00 6,120.00           เฉพาะเจาะจง บ. ไบโอเนท-เอเชีย จก. บ. ไบโอเนท-เอเชีย จก. ราคาต่ําสุด 670

81 ยา 27 รายการ 56,532.07 56,532.07         เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม ราคาต่ําสุด ส.51(ส.ค.)

82 ผาหมึก 1 รายการ 2,200.00 2,200.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เอสพี.พารากอน หจก.เอสพี.พารากอน ราคาต่ําสุด 671

83 Dextromethorphan Tab 15 Mg 9,250.00 9,250.00           เฉพาะเจาะจง บ. บางกอกดรัก จก. บ. บางกอกดรัก จก. ราคาต่ําสุด 672

84 วัสดุทันตกรรม 8 รายการ 9,265.00 9,265.00           เฉพาะเจาะจง บ.วีอาร พีเด็นท บ.วีอาร พีเด็นท ราคาต่ําสุด 673

85 วัสดกุารแพทย 3 รายการ(งปม) 60000 60,000.00         เฉพาะเจาะจง เมดิคอลเฮลธ เมดิคอลเฮลธ ราคาต่ําสุด 674

86 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 3 รายการ 7,960.00 7,960.00           เฉพาะเจาะจง นายสุริยน สีหราช นายสุริยน สีหราช ราคาต่ําสุด 675

87 เคร่ืองปรับอากาศแบบฝง 6 เคร่ือง              486,000 486,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไพบูลย แอรสระแกว จก. บ.ไพบูลย แอรสระแกว จก. ราคาต่ําสุด ส.213/2565

88 ครุภัณฑการแพทย 4 รายการ              486,000 486,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอเค99 จก. บ.เอเค99 จก. ราคาต่ําสุด ส.214/2565

89 ครุภัณฑการแพทย 3 รายการ              473,600 473,600.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอซีซีเมดิคอลโซลชูั่น จก. บ.เอซีซีเมดิคอลโซลชูั่น จก. ราคาต่ําสุด ส.215/2565

90 ครุภัณฑการแพทย 3 รายการ              400,000 400,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอสแอลไฮเทค จก. บ.เอสแอลไฮเทค จก. ราคาต่ําสุด ส.216/2565

91 ตูโหลดไฟฟา 1 ตู               42,160 42,160.00         เฉพาะเจาะจง นายสุริยน สีหะราช นายสุรยิน สีหะราช ราคาต่ําสุด 676

92 เชาเครื่องตรวจนับเม็ดเลอืดอัตโนมัติ 14,647.50 14,647.50         เฉพาะเจาะจง บ. อินเตอรคอปอเรชั่น บ. อินเตอรคอปอเรชั่น ราคาต่ําสุด ส.183

93 เชาเครื่องตรวจนับเม็ดเลอืดอัตโนมัติ 54,049.50 54,049.50         เฉพาะเจาะจง บ. อินเตอรคอปอเรชั่น บ. อินเตอรคอปอเรชั่น ราคาต่ําสุด ส.184

94 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 1 รายการ 369 369.00             เฉพาะเจาะจง ราน KS ทอพีวีซี ราน KS ทอพีวีซี ราคาต่ําสุด 677

95 วัสดุกอสราง 10 รายการ 1,136.00 1,136.00           เฉพาะเจาะจง ราน KS ทอพีวีซี ราน KS ทอพีวีซี ราคาต่ําสุด 678

96 วัสดุกอสราง 2 รายการ 458 458.00             เฉพาะเจาะจง บ.โฮมโปรดักสเซ็นเตอร จก. บ.โฮมโปรดักสเซ็นเตอร จก. ราคาต่ําสุด 679

97 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 19 รายการ 17,767.00 17,767.00         เฉพาะเจาะจง บ.โฮมโปรดักสเซ็นเตอร จก. บ.โฮมโปรดักสเซ็นเตอร จก. ราคาต่ําสุด 680

98 วัสดุเภสัชกรม 1 รายการ 12,840.00 12,840.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด 681
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99 วัสดุเภสัชกรรม 3 รายการ 20,220.00 20,220.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอคอททอน จก. บ.ไบโอคอททอน จก. ราคาต่ําสุด 682

100 วัสดุเภสัชกรรม 5 รายการ 33,576.60 33,576.60         เฉพาะเจาะจง บ.โอเรก็เทรดดิ้ง จก. บ.โอเรก็เทรดดิ้ง จก. ราคาต่ําสุด 683

101 วัสดุเภสัชกรรม 8 รายการ 16,156.00 16,156.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวนพลัซ หจก.อิเลฟเวนพลัซ ราคาต่ําสุด 684

102 ชุดใหน้ําเกลือ (Set IV) 4,000.00 4,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.ไทยเพียวดีไวซ จก บ.ไทยเพียวดีไวซ จก ราคาต่ําสุด 685

103 วัสดุวิทยฯ 1 รายการ 13,900.00 13,900.00         เฉพาะเจาะจง บ.สตารเมดดิคัลไลน จก. บ.สตารเมดดิคัลไลน จก. ราคาต่ําสุด 686

104 เครื่องดูดฝุน 4,890.00 4,890.00           เฉพาะเจาะจง บ.โฮมโปรดกัส เซ็นเตอร จก. บ.โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จก. ราคาต่ําสุด 687

105 ผามานพรอมอุปกรณ 20,000.00 20,000.00         เฉพาะเจาะจง ราน อีโมเฟอร ราน อีโมเฟอร ราคาต่ําสุด 688

106 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายแบบที1่ 130,000.00 130,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.พีทีโอเอเซ็นเตอร จก. บ.พีทีโอเอเซ็นเตอร จก. ราคาต่ําสุด ส.221/65

107 ยา 6 รายการ 104,672.00 104,672.00       เฉพาะเจาะจง บ.เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จก. บ.เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จก. ราคาต่ําสุด 689

108 วัสดุสํานักงาน 16 รายการ งบยาเสพติด 3,500.00 3,500.00           เฉพาะเจาะจง รานปายมังกร รานปายมังกร ราคาต่ําสุด 690

109 วัสดุสํานักงาน 6 รายการ งบยาเสพติด 1,880.00 1,880.00           เฉพาะเจาะจง รานปายมังกร รานปายมังกร ราคาต่ําสุด 691

110 วัสดุเภสัชกรรม 7 รายการ 18,414.70 18,414.70         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด 692

111 กระปองท้ิงเข็ม ขนาด 5*7 นิ้ว 5,000.00 5,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม.วี.พี.เอ็นเตอรไพรส จํากัด บ.เอ็ม.วี.พี.เอ็นเตอรไพรส จํากัด ราคาต่ําสุด 693

112 วัสดุเภสัชกรรม 4 รายการ 8,000.00 8,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.ชัยศิรเิวชภัณฑ จํากัด บ.ชัยศิรเิวชภัณฑ จํากัด ราคาต่ําสุด 694

113 วัสดุเภสัชกรรม 6 รายการ 6,750.00 6,750.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวน พลัซ หจก.อิเลฟเวน พลัซ ราคาต่ําสุด 695

114 วัสดุเภสัชกรรม 7 รายการ 40,220.00 40,220.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอคอททอน จก. บ.ไบโอคอททอน จก. ราคาต่ําสุด 696

115 สําลีแอลกอฮอลแผง(10กอน) 50,000.00 50,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ลอนเดอรรี่ จํากัด บ.ลอนเดอรรี่ จํากัด ราคาต่ําสุด 697

116 วัสดุเภสัชกรรม 2 รายการ 24,000.00 24,000.00         เฉพาะเจาะจง เมอิคอลเฮลธ โดยนางสาวตวงรัตน สิบผุด เมอิคอลเฮลธ โดยนางสาวตวงรัตน สิบผุด ราคาต่ําสุด 698

117 วัสดุเภสัชกรรม 3 รายการ 11,300.00 11,300.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ดีวาเฮลทแคร หจก.ดีวาเฮลทแคร ราคาต่ําสุด 699

118 วัสดุเภสัชกรรม 4 รายการ 8,200.00 8,200.00           เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ เมด จํากัด บ.ไซเอนซ เมด จํากัด ราคาต่ําสุด 700
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โรงพยาบาลโคกสูง

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

119 วัสดุการแพทย 13 รายการ 95,920.00 95,920.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวนพลัซ หจก.อิเลฟเวนพลัซ ราคาต่ําสุด 701

120 วัสดุเภสัชกรรม 4 รายการ 42,800.00 42,800.00         เฉพาะเจาะจง บ.โอเรก็ซื เทรดดิ้ง จก. บ.โอเรก็ซื เทรดดิ้ง จก. ราคาต่ําสุด 702

121 ยาสมุนไพร 7 รายการ 85,294.00 85,294.00         เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลวังน้ําเย็น โรงพยาบาลวังน้ําเย็น ราคาต่ําสุด -

122 จางเหมาประกอบอาหาร 70,000.00 70,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ ไรดี นางสาวทิพวรรณ ไรดี ราคาต่ําสุด จ.140/2565

123

จางเหมาบรกิารซอมครุภัณฑ

(เครื่องปมลม) 2,250.00 2,250.00           

เฉพาะเจาะจง

นายสนธิ สัมโย นายสนธิ สัมโย

ราคาต่ําสุด

จ.141/2566

124

จางเหมาบรกิารติดตั้งประตู

กระจก 14,400.00 14,400.00         

เฉพาะเจาะจง

รานอวนกระจกอลูมิเนียม รานอวนกระจกอลูมิเนียม

ราคาต่ําสุด

จ.142/2565

125

ระบบรับสงขอมูลทาง

การแพทย (PAC) งวดท่ี 8/12 25,000.00 25,000.00         

เฉพาะเจาะจง

บ.เน็กซวิชั่นเทคโนโลยี บ.เน็กซวิชั่นเทคโนโลยี

ราคาต่ําสุด

ส.53/65

126

จางเหมาบรกิารขนขยะติดเชื้อ

ไปเผาทําลาย 23,478.00 23,478.00         

เฉพาะเจาะจง

หจก.ส.เรื่องโรจน สระบุรี หจก.ส.เรื่องโรจน สระบุรี

ราคาต่ําสุด

จ.143/2565

127 OUT LAB 6,300.00 6,300.00           เฉพาะเจาะจง บ.แล็บเฮาชลบุรี จก. บ.แล็บเฮาชลบุรี จก. ราคาต่ําสุด จ.144/2565

128

จางเหมาบรกิารปรับปรุง

ระบบกลองวงจรปด 61,525.00 61,525.00         

เฉพาะเจาะจง บ.พ.ีอาร.เอส.ดิสทริบิวชั่น

ซิสเต็ม จํากัด บ.พ.ีอาร.เอส.ดิสทริบิวชั่นซิสเต็ม จํากัด

ราคาต่ําสุด

จ.145/2565

129

ซอมครุภัณฑยานพาหนะและ

ขนสงทะเบียน กฉ2526สก.

(หมอกรองอากาศ) 11,604.15 11,604.15         

เฉพาะเจาะจง

บ.โตโยตาสรัแกวผูจําหนาย

โตโยตา จก. บ.โตโยตาสรัแกวผูจําหนายโตโยตา จก.

ราคาต่ําสุด

จ.146/2565

130

จางเหมารถบัสปรับอากาศ

แบบ2ชั้นพรอมน้ํามันเชื้อเพลิง 108,000.00 108,000.00       
เฉพาะเจาะจง

นางสาวสมมนัส คํามั่น นางสาวสมมนัส คํามั่น
ราคาต่ําสุด

จ.147/2565

131

จางเชาหองประชุมพรอม

เครื่องเสยีง 10,000.00 10,000.00         

เฉพาะเจาะจง

บริษัท พี.ดี.พัฒนา จํากัด บริษัท พี.ดี.พัฒนา จํากัด

ราคาต่ําสุด

จ.148/2565



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2565

โรงพยาบาลโคกสูง

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

132

ซอมแซมรั้วคอนกรีตบล็อก 

รพ.สต.โนนหมากมุน 492,800.00 492,800.00       

เฉพาะเจาะจง

บ.วงศธนกฤติ จํากัด บ.วงศธนกฤติ จํากัด

ราคาต่ําสุด

ส.

133

จางเหมาจัดทําบัตรนัด

ประจําตัวผูเขารับการบําบัด 300 300.00             

เฉพาะเจาะจง

รานปายมังกร รานปายมังกร

ราคาต่ําสุด

จ.149/2565

134

จางเหมาจัดทําเลมประจําตัวผู

เขารับการบําบัด 7,000.00 7,000.00           

เฉพาะเจาะจง

เจพีพีคอมพิวเตอร เจพีพีคอมพิวเตอร

ราคาต่ําสุด

จ.150/2565

135 OUT LAB 48,612.00 48,612.00         เฉพาะเจาะจง บ. อารไอเอแลบบอราทอรี่ บ. อารไอเอแลบบอราทอรี่ ราคาต่ําสุด ส.48/2564


