
 บันทึกขอความ 
สวนราชการ โรงพยาบาลโคกสูง กลุมงานบริหารทั่วไป(งานพัสด)ุ   โทร. 06 1387 0464 

ท่ีสก ๐๐๓3.301.08.1/9001 วันท่ี  29 ธันวาคม 2565 

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน และขออนุมัติเผยแพร  

เรยีน ผูอํานวยการโรงพยาบาลโคกสูง 

1.เรื่องเดิม 
  ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดพัฒนาเครื่องมือ
การประเมินเชิงบวกเพื่อเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความตระหนักใหหนวยงาน
ภาครัฐมีการดําเนินการอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดาํเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)”โดยใชแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ(MOIT) นั้น 

 2.ขอเท็จจริง 
  ในการนี้ กลุมงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ ไดจัดทาํรายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน 
ประจําเดือน พฤศจิกายน 2565  เปนการเรียบรอยแลว 

 3.ขอพจิารณา 
 เพื่อใหเปนไปตามแนวทาง การตอบแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ(MOIT)ประจําป 
2566  จึงขอรายงานสรปุผลการจัดหาพัสดุ ประจําเดอืน ธันวาคม 2565 และอนุมัติใหนํา รายงานผลการ
สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน ขึ้นเผยแพรทางเว็บไซตของโรงพยาบาลโคกสูงที่https://www.ksh.go.th/ 
 
 4.ขอเสนอ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติใหดําเนินการตอไปดวย 
     

 
 
 

 (นางสกุานดา  มลิแยม)                                   ( นางสาวประภัสสร  ผาสุข)  
                 ตาํแหนง นกัวิชาการพัสดุ                           ตาํแหนง เจาพนักงานพัสดปุฏิบัติงาน 

            
               เห็นควรดําเนินการ       อนมุัติ – ดําเนินการ 

    
 
    

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



√

√ 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลโคกสูง 
ตามประกาศสํานกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน  
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลโคกสูง 
ช่ือหนวยงาน  :    โรงพยาบาลโคกสูง 
วัน/เดือน/ป    :  29 ธันวาคม 2565                    
หัวขอ :  สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)             
             
รายละเอียดขอมูล : สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)  ประจาํเดือน ธันวาคม 2565   
                           
 
ขอเผยแพรทาง  
     √       เว็บไซตของโรงพยาบาลโคกสูง จังหวัดสระแกว      
              https://www.ksh.go.th/ 
             บอรดประชาสัมพันธ โรงพยาบาลโคกสูง      
               อ่ืนๆ ระบุ.......................................................... 
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
            
                 ผูรบัผิดชอบการใหขอมูล                                        ผูอนุมัติรับรอง 
 
 
                   (นางสุกานดา  มลิแยม)                                 (นางสาวประภัสสร  ผาสุข) 
                       นักวิชาการพัสดุ                                      เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
                  วันที่ 29 ธันวาคม 2565                                   วันที่ 29 ธันวาคม 2565 
 

 
ผูรับผิดชอบนําขอมูลขึ้นเผยแพร 

 

 
(นายบรรลือฤทธ์ิ  กันดิษฐ) 

นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
                                               วันที่  29 ธันวาคม 2565                    

 
 



หนา้ท ี1

แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย(Hba1c) 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซไดแอกนอสติก จก. บ.แอดวานซไดแอกนอสติก จก. ราคาต่ําสุด 107/66

2 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย(DTX) 15,300.00 15,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอจีนีเทค จก. บ.ไบโอจีนีเทค จก. ราคาต่ําสุด 108/66

3 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 3 รก. 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เฟรมเมอร จก. บ.เฟรมเมอร จก. ราคาต่ําสุด 109/66

4 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 10 รก. 87,645.00 87,645.00 เฉพาะเจาะจง บ.สตารเมดดิคัลไลน จก. บ.สตารเมดดิคัลไลน จก. ราคาต่ําสุด 110/66

5 เคร่ืองควบคุมการฉีดยา 2 เคร่ือง 50000 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มวีพีเอ็นเตอรไพรส จก. บ.เอ็มวีพีเอ็นเตอรไพรส จก. ราคาต่ําสุด 111/66

6 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย Hba1c 37,120.00 37,120.00 เฉพาะเจาะจง บ.ริชเอ็นเลสเมดิคอลกรุป จก. บ.ริชเอ็นเลสเมดิคอลกรุป จก. ราคาต่ําสุด 112/66

7 วัสดุทันตกรรม 6 รายการ 2,357.00 2,357.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไดรวเด็นทั่ลอินคอรปอเรชั่น จก. บ.ไดรวเด็นทั่ลอินคอรปอเรช่ัน จก. ราคาต่ําสุด 113/66

8 วัสดุทันตกรรม 1 รายการ 2,097.20 2,097.20 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก. ราคาต่ําสุด 114/99

9 วัสดุทันตกรรม 3 รายการ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ชูมิตร1967 จก. บ.ชูมิตร1967 จก. ราคาต่ําสุด 115/66

10 วัสดุทันตกรรม 4 รายการ 3,569.00 3,569.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ส ดี ทันตเวช1988 จก. บ.เอ็ส ดี ทันตเวช1988 จก. ราคาต่ําสุด 116/66

11 วัสดุสํานักงาน 2 รายการ 420 420.00 เฉพาะเจาะจง บ.ประกอบกิจสเตชั่นเนอรี่ จก. บ.ประกอบกิจสเตช่ันเนอรี่ จก. ราคาต่ําสุด 117/66

12 วัสดุสํานักงาน 3 รายการ 1530 1,530.00 เฉพาะเจาะจง บ.ประกอบกิจสเตชั่นเนอรี่ จก. บ.ประกอบกิจสเตช่ันเนอรี่ จก. ราคาต่ําสุด 118/66

13 วัสดุไฟฟา 7 รายการ 29473.15 29,473.15 เฉพาะเจาะจง บ.ไพบูลยแอรสระแกว จก. บ.ไพบูลยแอรสระแกว จก. ราคาต่ําสุด 119/66

14 น้ําดื่มผูปวย 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วิไล จันทรนวล น.ส.วิไล จันทรนวล ราคาต่ําสุด 120/66

15 ออกซิเจน 41,100.00 41,100.00 เฉพาะเจาะจง รานอรัญอุปกรณการแพทย รานอรัญอุปกรณการแพทย ราคาต่ําสุด 121/66

16 น้ํามัน 2 รายการ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเสาวลักษณ คมคาย นางเสาวลักษณ คมคาย ราคาต่ําสุด 122/66

17 วัสดุเภสัชกรรม 6 รายการ 17,700.00 17,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.ชัยศิริเวชภัณฑ จก. บ.ชัยศิริเวชภัณฑ จก. ราคาต่ําสุด 123/66

18 วัสดุเภสัชกรรม 4 รายการ 6,260.00 6,260.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวนพลัซ หจก.อิเลฟเวนพลัซ ราคาต่ําสุด 124/66

19 วัสดุเภสัชกรรม 8 รายการ 33,180.00 33,180.00 เฉพาะเจาะจง บ.โกรธ ซัพพลาย เมดิคอล จก. บ.โกรธ ซัพพลาย เมดิคอล จก. ราคาต่ําสุด 125/66

20 วัสดุเภสัชกรรม 5 รายการ 48,631.50 48,631.50 เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กเทรดดิ้ง จก. บ.โอเร็กเทรดดิ้ง จก. ราคาต่ําสุด 126/66

21 วัสดุเภสัชกรรม 7 รายการ 50,120.00 50,120.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอคอททอน จก. บ.ไบโอคอททอน จก. ราคาต่ําสุด 127/66

22 วัสดุเภสัชกรรม 2 รายการ 20,822.20 20,822.20 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอชประเทศไทย จก. บ.ดีเคเอสเอชประเทศไทย จก. ราคาต่ําสุด 128/66

23 วัสดุเภสัชกรรม 5 รายการ 13,011.80 13,011.80 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟารมา จก. บ.ซิลลิคฟารมา จก. ราคาต่ําสุด 129/66

24 วัสดุเภสัชกรรม 1 รายการ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โพสเฮลทแคร จก. บ.โพสเฮลทแคร จก. ราคาต่ําสุด 130/66

25 น้ําแพ็ค 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวิไล จันทรนวล นางวิไล จันทรนวล ราคาต่ําสุด 131/66

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2565

โรงพยาบาลโคกสูง

วันท่ี  30  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง



หนา้ท ี2

แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2565

โรงพยาบาลโคกสูง

วันท่ี  30  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

26 น้ําหวาน 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.เคเอสเอ็ม ซุปเปอรซัพพลาย บ.เคเอสเอ็ม ซุปเปอรซัพพลาย ราคาต่ําสุด 132/66

27 วัสดุงานบานงานครัว 13 รายการ 29,515.00 29,515.00 เฉพาะเจาะจง บ.เคเอสเอ็ม ซุปเปอรซัพพลาย บ.เคเอสเอ็ม ซุปเปอรซัพพลาย ราคาต่ําสุด 133/66

28 วัสดุคอมพิวเตอร 9 รายการ 17,320.00 17,320.00 เฉพาะเจาะจง บ. อินเตอร คอมพิวเตอร เซอรวสิส แอนด เทคโนโลยี จก. บ. อินเตอร คอมพิวเตอร เซอรวสสิ แอนด เทคโนโลยี จก. ราคาต่ําสุด 134/66

29 ยาแกไอมะขามปอม 60 Ml. 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. มาซา แลบ จก. บ. มาซา แลบ จก. ราคาต่ําสุด 135/66

30 ยา จํานวน 4 รายการ 20,028.26 20,028.26 เฉพาะเจาะจง บ. สหแพทยเภชั จก. บ. สหแพทยเภัช จก. ราคาต่ําสุด 136/66

31 Poly-Oph Eye Drop 5 Ml. 1,546.80 1,546.80 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.ดี.แอล หจก.พี.ด.ีแอล ราคาต่ําสุด 137/66

32 ยา จํานวน ๓ รายการ 5,110.00 5,110.00 เฉพาะเจาะจง บ. โปลิฟารม จก. บ. โปลิฟารม จก. ราคาต่ําสุด 138/66

33 Phenytoin Cap 100 Mg 2,430.00 2,430.00 เฉพาะเจาะจง หสน.โรงงานเภถสัชกรรมพอนดเคมีคอลประเทสไทย หสน.โรงงานเภถสัชกรรมพอนดเคมีคอลประเทสไทย ราคาต่ําสุด 139/66

34 ยา จํานวน 2 รายการ 5,564.00 5,564.00 เฉพาะเจาะจง บ. พรอส ฟารมา จก. บ. พรอส ฟารมา จก. ราคาต่ําสุด 140/66

35 ยา จํานวน 3 รายการ 9,031.00 9,031.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี หจก.ภิญโญฟารมาซี ราคาต่ําสุด 141/66

36 Furosemide Tab 40 Mg 3,252.80 3,252.80 เฉพาะเจาะจง บ. สยามฟารมาซูติคอล จก. บ. สยามฟารมาซูติคอล จก. ราคาต่ําสุด 142/66

37 ยา จํานวน 3 รายการ 2,407.00 2,407.00 เฉพาะเจาะจง บ. ท.ีแมน ฟารมาซูติคอล จก. บ. ท.ีแมน ฟารมาซูติคอล จก. ราคาต่ําสุด 143/66

38

Silver Sulfadiazine 1% Cream 

25 G. 1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จก. บ. ท.ีโอ.เคมีคอลส (1979) จก.

ราคาต่ําสุด

144/66

39 Hista-Oph Eye Drop 10 Ml. 2,494.80 2,494.80 เฉพาะเจาะจง บ. ท.ีเอ็น.พี.เฮลทแคร จก. บ. ท.ีเอ็น.พี.เฮลทแคร จก. ราคาต่ําสุด 145/66

40 Cefazolin Inj 1 Gm. 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ยูโทเปยน จก. บ. ยูโทเปยน จก. ราคาต่ําสุด 146/66

41 ยา จํานวน 2 รายการ 24,139.20 24,139.20 เฉพาะเจาะจง บ. ซิลลิค ฟารมา จก. บ. ซิลลิค ฟารมา จก. ราคาต่ําสุด 147/66

42 Phenytoin Inj 250 Mg/5 Ml. 11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอวีเอส มารเก็ตติ้ง จก. บ. เอวีเอส มารเก็ตติ้ง จก. ราคาต่ําสุด 148/66

43 Lithium Carbornate Cap 300 Mg 2,200.00

2,200.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ฟารมาแลนด (1982) จก. บ. ฟารมาแลนด (1982) จก.

ราคาต่ําสุด

149/66

44 Lidocaine 10% Spray 50 Ml. 3,348.00 3,348.00 เฉพาะเจาะจง บ. เจ เอส วิชั่น จก. บ. เจ เอส วิช่ัน จก. ราคาต่ําสุด 150/66

45 ยา จํานวน 2 รายการ 63,130.00 63,130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จก. บริษัท ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จก. ราคาต่ําสุด 151/66

46 ยา จํานวน 3 รายการ 2,490.00 2,490.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. ราคาต่ําสุด 152/66

47 ยา จํานวน 7 รายการ 95,270.00 95,270.00 เฉพาะเจาะจง บ. เซน็ทรัลโพลีเทรดดิ้ง จก. บ. เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จก. ราคาต่ําสุด 153/66

48 ยา จํานวน 3 รายการ 34,948.00 34,948.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีทแฮลมเคลเลอร โลจิสติกส จก. บ. ดีทแฮลมเคลเลอร โลจิสติกส จก. ราคาต่ําสุด 154/66

49 Rabies Vaccine 2.5 Iu/Dose 78,000.00 78,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไบโอวาลิส จก. บ. ไบโอวาลิส จก. ราคาต่ําสุด 155/66



หนา้ท ี3

แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2565

โรงพยาบาลโคกสูง

วันท่ี  30  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

50 ยา จํานวน 4 รายการ 8,532.00 8,532.00 เฉพาะเจาะจง บ. แอตแลนติค ฟารืมาซูติคอล จก. บ. แอตแลนติค ฟารืมาซูติคอล จก. ราคาต่ําสุด 156/66

51 Sodium Valproate Tab 500 Mg 15,900.00 15,900.00 เฉพาะเจาะจง บ. แอปคาร ฟารมาแลป (ประเทศไทย) จก. บ. แอปคาร ฟารมาแลป (ประเทศไทย) จก. ราคาต่ําสุด 157/66

52 ยา จํานวน 2 รายการ 6,984.00 6,984.00 เฉพาะเจาะจง บ. 2เอ็ม(เมด-เมเกอร) จก. บ. 2เอ็ม(เมด-เมเกอร) จก. ราคาต่ําสุด 158/66

53 ยา จํานวน 6 รายการ 71,117.33 71,117.33 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม ราคาต่ําสุด 159/66

54 ค.สนง.(คารบิเนต) 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.เคเอสเอ็ม ซุปเปอรซัพพลาย บ.เคเอสเอ็ม ซุปเปอรซัพพลาย ราคาต่ําสุด 160/66

55 วัสดุคอมพิวเตอร 11 รายการ 57,010.00 57,010.00 เฉพาะเจาะจง ราน TDCOM สาขา4 ราน TDCOM สาขา4 ราคาต่ําสุด 161/66

56 5 รายการ 72,500.00 72,500.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุป จก. บ. เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุป จก. ราคาต่ําสุด 162/66

57 13 รายการ 7,960.00 7,960.00 เฉพาะเจาะจง บ.ประกอบกิจสเตชั่นเนอรี่ จก. บ.ประกอบกิจสเตช่ันเนอรี่ จก. ราคาต่ําสุด 163/66

58 ยา จํานวน 5 รายการ 170,700.00 170,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.เบอลินฟารมาซุติคอลอินดสัตร้ี จก. บ.เบอลินฟารมาซุติคอลอินดัสตรี้ จก. ราคาต่ําสุด 164/66

59

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 2 

รายการ 27,920.00

27,920.00 เฉพาะเจาะจง

TD com สาขา4 TD com สาขา4

ราคาต่ําสุด

165/66

60 วัสดุกอสราง 11 รายการ 2,765.00 2,765.00 เฉพาะเจาะจง ราน KS ทอพีวีซี ราน KS ทอพีวีซี ราคาต่ําสุด 166/66

61 วัสดุไฟฟา 4 รายการ 1,311.00 1,311.00 เฉพาะเจาะจง ราน KS ทอพีวีซี ราน KS ทอพีวีซี ราคาต่ําสุด 167/66

62 วัสดุไฟฟา 2 รายการ 4,250.00 4,250.00 เฉพาะเจาะจง บ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จก. บ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จก. ราคาต่ําสุด 168/66

63 ครุภัณฑสํานักงาน 2 รายการ 30150 30,150.00 เฉพาะเจาะจง บ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จก. บ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จก. ราคาต่ําสุด 169/66

64

จางเหมาบริการพนหมอกควันกําจัด

ยุงลายตัวแก (ต.หนองมวง) 15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายเกรียงศักดิ์ พรมตา นายเกรียงศักดิ์ พรมตา

ราคาต่ําสุด

จ.33/66

65

จางเหมาบริการพนหมอกควันกําจัด

ยุงลายตัวแก (ต.โคกสูง) 7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง

นางญาดา หงษเจริญ นางญาดา หงษเจริญ

ราคาต่ําสุด

จ.34/66

66

จางเหมาจัดทําปาไวนิล

ประชาสัมพันธ STROKE 51,000.00

51,000.00 เฉพาะเจาะจง

ราน เจพีพี คอมพิวเตอร ราน เจพีพี คอมพิวเตอร

ราคาต่ําสุด

จ.35/66

67 จางเหมาประกอบอหาร(ปรุงสาํเร็จ) 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ทิพวรรณ ไรดี น.ส.ทิพวรรณ ไรดี ราคาต่ําสุด จ.36/66

68

จางเหมาบริการขนขยะติดเชื้อไปเผา

ทําลาย 18,603.00

18,603.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ส.เร่ืองโรจนสระบุรี หจก.ส.เรื่องโรจนสระบุรี

ราคาต่ําสุด

จ.37/66

69 จางซอมถังออกซิเจน 850 850.00 เฉพาะเจาะจง รานอรัญอุปกรณการแพทย รานอรัญอุปกรณการแพทย ราคาต่ําสุด จ.38/66

70 จางซอมระบบออกซิเจน 17,655.00 17,655.00 เฉพาะเจาะจง บ.เคพีเฮลทเมดแอนดอิควิปเมนท บ.เคพีเฮลทเมดแอนดอิควิปเมนท ราคาต่ําสุด จ.39/66



หนา้ท ี4

แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2565

โรงพยาบาลโคกสูง

วันท่ี  30  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

71 จางเหมาจัดทําปายไวนิล หมูบาน ๓ S 14,280.00
14,280.00 เฉพาะเจาะจง ราน เจพีพี คอมพิวเตอร ราน เจพีพี คอมพิวเตอร ราคาต่ําสุด จ.40/66

72

จางเหมาบริการตรวจวิเคราะหทาง

หองปฏิบัติการ 53,113.00
53,113.00 เฉพาะเจาะจง บ. อาร ไอ เอ แลบบอราทอรี จก. บ. อาร ไอ เอ แลบบอราทอรี จก. ราคาต่ําสุด ส.37/2566

73

เชาเคร่ืองตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ

(CBC) 13,828.50
13,828.50 e-bidding บ.อินเตอร คอรปอเรชั่น จก. บ.อินเตอร คอรปอเรช่ัน จก. ราคาต่ําสุด ส.183/2564

74

เชาเคร่ืองตรวจวิเคราะหอัตโนมัติทาง

เคมีคลินิค 1,972,066.00
1,972,066.00 e-bidding บ.อินเตอร คอรปอเรชั่น จก. บ.อินเตอร คอรปอเรช่ัน จก. ราคาต่ําสุด ส.184/2564

75

จางระบบจัดเก็บและรับสง

ขอมูลภาพทางการแพทยแบบดิจิตอล

 (PACs)

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เน็กซ วิช่ันเทคโนโลย ีจํากัด บ.เน็กซ วิช่ันเทคโนโลยี จํากัด ราคาต่ําสุด ส.66/2566


