




แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 วัสดุทันตกรรม 5 รายการ 16,555.00 16,555.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เซี่ยงไฮทันตภัณฑ หจก.เซี่ยงไฮทันตภัณฑ ราคาต่ําสุด 170/2566

2 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย(Hba1c) 25,200.00 25,200.00         เฉพาะเจาะจง บ.ริชเอ็นดเลส เมดิคอลกรุป .จก บ.ริชเอ็นดเลส เมดิคอลกรุป .จก ราคาต่ําสุด 171/2566

3 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 1 รก. 12,400.00 12,400.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมดลาบอราทอรี่ จก. บ.ไอเมดลาบอราทอรี่ จก. ราคาต่ําสุด 172/2566

4 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 2 รก. 4,949.00 4,949.00           เฉพาะเจาะจง บ.สตารเมดดิคัลไลน จก. บ.สตารเมดดิคัลไลน จก. ราคาต่ําสุด 173/2566

5 วัสดุเภสัชกรรม(Red dot) 1,765.50 1,765.50           เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช ประเทศไทย จก. บ.ดี เค เอส เอช ประเทศไทย จก. ราคาต่ําสุด 174/2566

6 วัสดุเภสัชกรรม 4 รายการ 20,362.10 20,362.10         เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช ประเทศไทย จก. บ.ดี เค เอส เอช ประเทศไทย จก. ราคาต่ําสุด 175/2566

7 วัสดุเภสัชกรรม 2 รายการ 60,000.00 60,000.00         เฉพาะเจาะจง เมดิคอลเฮลธ เมดิคอลเฮลธ ราคาต่ําสุด 176/2566

8 วัสดุเภสัชกรรม(ถุงยาง) 2,000.00 2,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.มาซาแลบ จก. บ.มาซาแลบ จก. ราคาต่ําสุด 177/2566

9 วัสดุเภสัชกรรม 8 รายการ 9,740.00 9,740.00           เฉพาะเจาะจง บ.ชัยศิรเิวชภัณฑ จก. บ.ชัยศิรเิวชภัณฑ จก. ราคาต่ําสุด 178/2566

10 วัสดุเภสัชกรรม 2 รายการ 7,680.00 7,680.00           เฉพาะเจาะจง บ.โกรธ ซัพพลาย จก. บ.โกรธ ซัพพลาย จก. ราคาต่ําสุด 179/2566

11 วัสดุเภสัชกรรม 4 รายการ 7,710.00 7,710.00           เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซเมด จก. บ.ไซเอนซเมด จก. ราคาต่ําสุด 180/2566

12 วัสดุเภสัชกรรม 5 รายการ 17,988.00 17,988.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวนพลัซ หจก.อิเลฟเวนพลัซ ราคาต่ําสุด 181/2566

13 วัสดุเภสัชกรรม(Syring ติดเข็ม) 36,000.00 36,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ลอนเดอรรี จก. บ.ลอนเดอรรี จก. ราคาต่ําสุด 182/2566

14 วัสดุเภสัชกรรม(กระปองทิ้งเข็ม) 5,000.00 5,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มวพีี เอ็นเตอรไพรส จก. บ.เอ็มวีพี เอ็นเตอรไพรส จก. ราคาต่ําสุด 183/2566

15 วัสดุเภสัชกรรม(Set IV) 9,300.00 9,300.00           เฉพาะเจาะจง บ.ไทยเพียว ดีไวซ จก. บ.ไทยเพียว ดีไวซ จก. ราคาต่ําสุด 184/2566

16 วัสดุเภสัชกรรม 3 รายการ 10,410.00 10,410.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซเมด จก. บ.ไซเอนซเมด จก. ราคาต่ําสุด 185/2566

17 วัสดุเภสัชกรรม 1 รายการ 2,100.00 2,100.00           เฉพาะเจาะจง บ.โพสเฮลทแคร บ.โพสเฮลทแคร ราคาต่ําสุด 186/2566

18 น้ําดื่มถัง 1,000.00 1,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาววิไล จันทรนวล นางสาววิไล จันทรนวล ราคาต่ําสุด 187/2566

19 น้ํามัน 2 รายการ 48,000.00 48,000.00         เฉพาะเจาะจง นางเสาวลักษณ คมคาย นางเสาวลักษณ คมคาย ราคาต่ําสุด 188/2566

20 ออกซิเจน 2 รายการ 41,100.00 41,100.00         เฉพาะเจาะจง รานอรัญอุปกรณการแพทย รานอรัญอุปกรณการแพทย ราคาต่ําสุด 189/2566

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2566

โรงพยาบาลโคกสูง

วันที่  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2566
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21 วัสดุคอมพิวเตอร 3 รายการ 13,580.00 13,580.00         เฉพาะเจาะจง บ. อินเตอร คอมพิวเตอร เซอรวสิ แอนด เทคโนโลยี จก. บ. อินเตอร คอมพิวเตอร เซอรวิส แอนด เทคโนโลยี จก. ราคาต่ําสุด 190/2566

22 ยา 3 รายการ 10,100.00 10,100.00         เฉพาะเจาะจง บ.แกวมังกรเภสชั จํากัด บ.แกวมังกรเภสชั จํากัด ราคาต่ําสุด 191/2566

23 ยา 3 รายการ 8,875.00 8,875.00           เฉพาะเจาะจง บ.เอ็สพีเอส เมดิคอล จํากัด บ.เอ็สพีเอส เมดิคอล จํากัด ราคาต่ําสุด 192/2566

24 ยา 2 รายการ 15,878.80 15,878.80         เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติก บ.ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติก ราคาต่ําสุด 193/2566

25 ยา 2 รายการ 3298 3,298.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี หจก.ภิญโญฟารมาซี ราคาต่ําสุด 194/2566

26 ยา 2 รายการ 4,680.00 4,680.00           เฉพาะเจาะจง บ.วีแอนดวี กรงุเทพ บ.วีแอนดวี กรงุเทพ ราคาต่ําสุด 195/2566

27 ยา 2 รายการ 2,450.00 2,450.00           เฉพาะเจาะจง บ.พาตารแลบ(2517) จํากัด บ.พาตารแลบ(2517) จํากัด ราคาต่ําสุด 196/2566

28 ยา 4 รายการ 86,142.00 86,142.00         เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟารมา จํากัด บ.พรอส ฟารมา จํากัด ราคาต่ําสุด 197/2566

29 ยา 10 รายการ 35,974.04 35,974.04         เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม ราคาต่ําสุด ส.56/2566

30 Theophylline Tab 200 Mg 4,879.20 4,879.20           เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา บ.ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด 198/2566

31 Glyceryl Guaiacolate Syrup 60 Ml 2,889.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง บ.พรีเมด ฟารมา พลัส จํากัด บ.พรีเมด ฟารมา พลัส จํากัด ราคาต่ําสุด 199/2566

32 Tramadol Cap 50 Mg 2,500.00 2,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟารม จํากัด บ.โปลิฟารม จํากัด ราคาต่ําสุด 200/2566

33 Vitamin B Complex Tab 15,087.00 15,087.00         เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทยเภสัช จํากัด บ.สหแพทยเภสัช จํากัด ราคาต่ําสุด 201/2566

34 Berodual MDI 200 23,272.50 23,272.50         เฉพาะเจาะจง บ.ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จํากัด ราคาต่ําสุด 202/2566

35 Amlodipine Tab 5 Mg 45,000.00 45,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด บ.ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด ราคาต่ําสุด 203/2566

36 Furosemide Tab 40 Mg 4,066.00 4,066.00           เฉพาะเจาะจง บ.สยามฟารมาซูติคอล จํากัด บ.สยามฟารมาซูติคอล จํากัด ราคาต่ําสุด 204/2566

37 Diptheria Vaccine (DT Single Dose) 6,250.00 6,250.00           เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอจีนีเทค จํากัด บ.ไบโอจีนีเทค จํากัด ราคาต่ําสุด 205/2566

38 Levomet Tab 100+25 18,297.00 18,297.00         เฉพาะเจาะจง บ.บี เอ็ล เอช เทร็ดดิ้ง จํากัด บ.บี เอ็ล เอช เทร็ดดิ้ง จํากัด ราคาต่ําสุด 206/2566

39 ORS Pwdr (ผงเกลือแร) 5,136.00 5,136.00           เฉพาะเจาะจง บ.บี เอ็ล ฮั้ว จํากัด บ.บี เอ็ล ฮั้ว จํากัด ราคาต่ําสุด 207/2566

40 วัสดุงานบานงานครัว 51,292.00 51,292.00         เฉพาะเจาะจง บ. เคเอสเอ็ม ซุปเปอรซัพพลาย จก. บ. เคเอสเอ็ม ซุปเปอรซพัพลาย จก. ราคาต่ําสุด 208/2566

41 วัสดุสํานักงาน 11 รายการ 21,571.00 21,571.00         เฉพาะเจาะจง บ. เคเอสเอ็ม ซุปเปอรซัพพลาย จก. บ. เคเอสเอ็ม ซุปเปอรซพัพลาย จก. ราคาต่ําสุด 209/2566

42 สติกเกอรเทอรมอล 14,000.00 14,000.00         เฉพาะเจาะจง บ. ทราฟฟค ซัพพลาย จก. บ. ทราฟฟค ซัพพลาย จก. ราคาต่ําสุด 210/2566

43 ยา 2 รายการ 2,801.00 2,801.00           เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช ประเทศไทย จก. บ.ดี เค เอส เอช ประเทศไทย จก. ราคาต่ําสุด 211/2566
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44 ยา 15 รายการ 150,110.00 150,110.00        เฉพาะเจาะจง บ.เซน็ทรัลโพลีเทรดดิ้ง จก. บ.เซน็ทรัลโพลีเทรดดิ้ง จก. ราคาต่ําสุด 212/2566

45 วสัดุสํานักงาน 13 รายการ(งบยาเสพติด) 3,540.00 3,540.00           เฉพาะเจาะจง บ.ประกอบกิจ สเตชั่นเนอรี่ จก. บ.ประกอบกิจ สเตชั่นเนอรี่ จก. ราคาต่ําสุด 213/2566

46 วัสดุกอสราง 4,101.00 4,101.00           เฉพาะเจาะจง ราน KS ทอพีวีซี ราน KS ทอพีวีซี ราคาต่ําสุด 214/2566

47 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 5,432.00 5,432.00           เฉพาะเจาะจง ราน KS ทอพีวีซี ราน KS ทอพีวีซี ราคาต่ําสุด 215/2566

48 ครุภัณฑสํานักงาน 8 รายการ 84,300.00 84,300.00         เฉพาะเจาะจง แกรนดเฟอรนิเจอร แกรนดเฟอรนิเจอร ราคาต่ําสุด 216/2566

49 วัสดุสํานักงาน 4 รายการ 800.00 800.00             เฉพาะเจาะจง บ.ประกอบกิจ สเตชั่นเนอรี่ จก. บ.ประกอบกิจ สเตชั่นเนอรี่ จก. ราคาต่ําสุด 217/2566

50

วัสดุสงเสริมโภชนาการสําหรับ

ผูสูงอายุ             7,000.00 7,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.เรไร วงษชัยแยม น.ส.เรไร วงษชัยแยม

ราคาต่ําสุด

218/2566

51 ชั้นวางยาแบบลอเลื่อน           37,450.00 37,450.00         เฉพาะเจาะจง บ.โลหะประทีป เน็กซเจน จก. บ.โลหะประทีป เน็กซเจน จก. ราคาต่ําสุด 219/2566

52 จางเหมาบริการลางทําความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 19,795.00 19,795.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไพบูลย แอร สระแกว จก. บ.ไพบูลย แอร สระแกว จก. ราคาต่ําสุด จ.42/2566

53 จางเหมาบริการซอมบํารงุเครื่องปรับอากาศ 12,198.00 12,198.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไพบูลย แอร สระแกว จก. บ.ไพบูลย แอร สระแกว จก. ราคาต่ําสุด จ.43/2566

54 จางเหมาบริการบํารุงรักษารถยนตราชการ 34,750.00 34,750.00         เฉพาะเจาะจง นายจิตรภณ บุญชวย นายจิตรภณ บุญชวย ราคาต่ําสุด จ.44/2566

55 จางเหมาบร  ิการซอมแซมระบบกลองวงจรปด 22,149.00 22,149.00         เฉพาะเจาะจง บ.พีอารเอส ดิสทริบิวชั่น ซิสเต็ม จก. บ.พีอารเอส ดิสทริบิวชั่น ซิสเต็ม จก. ราคาต่ําสุด จ.45/2566

56 จางเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสําเร็จ) 60,000.00 60,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ ไรดี นางสาวทิพวรรณ ไรดี ราคาต่ําสุด จ.46/2566

57 จางเหมาบริการตกแตงโตะถวายพระพรฯ 4,500.00 4,500.00           เฉพาะเจาะจง นายพงศกร สุขฉ่ํา นายพงศกร สุขฉ่ํา ราคาต่ําสุด จ.47/2566

58 จางเหมาบรกิารซกั-รีดผามวน 2,000.00 2,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤติยา ชิดลม นางสาวกฤติยา ชิดลม ราคาต่ําสุด จ.48/2566

59 จางบริการติดตั้ง GPS พรอมอุปกรณ 13,482.00 13,482.00         เฉพาะเจาะจง บ. เอสซีจี โลจิสติกส จก. บ. เอสซีจี โลจิสติกส จก.

ราคาต่ําสุด

จ.49/2566

60

จางเหมาบรกิารขนขยะติดเชื้อไป

เผาทําลาย 30,992.00 30,992.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน สระบุรี

ราคาต่ําสุด

จ.50/2566

61

เชาเคร่ืองตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ

(CBC) 10,395.00 10,395.00         เฉพาะเจาะจง บ.อินเตอร คอรปอเรช่ัน จก. บ.อินเตอร คอรปอเรช่ัน จก.

ราคาต่ําสุด

ส.183/2564



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2566

โรงพยาบาลโคกสูง

วันที่  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

62

เชาเคร่ืองตรวจวิเคราะหอัตโนมัติ

ทางเคมีคลินิค 148,573.50 148,573.50        เฉพาะเจาะจง บ.อินเตอร คอรปอเรช่ัน จก. บ.อินเตอร คอรปอเรช่ัน จก.

ราคาต่ําสุด

ส.184/2564

63

จางเหมาจัดทําบัตรนัดผูเขารับการ

บําบัด(งบยาเสพติด) 700 700.00             เฉพาะเจาะจง รานเจพีพีคอมพิวเตอร รานเจพีพีคอมพิวเตอร

ราคาต่ําสุด

จ.51/2566

64

จางเหมาจัดทําเลมประจําตัวผูเขา

รับการบําบัด(งบยาเสพติด) 7,000.00 7,000.00           เฉพาะเจาะจง รานเจพีพีคอมพิวเตอร รานเจพีพีคอมพิวเตอร

ราคาต่ําสุด

จ.52/2566

65

จางเหมาบรกิารตรวจวิเคราะหทาง

หองปฏิบัตกิาร 38,709.00 38,709.00         เฉพาะเจาะจง บ. อาร ไอ เอ แลบบอราทอรี จก. บ. อาร ไอ เอ แลบบอราทอรี จก.

ราคาต่ําสุด

ส.37/2566

66

จางเหมาบรกิารเชา,ยาย และซอม

เต็นท 3,200.00 3,200.00           เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ เข็มทอง นายสมพงษ เข็มทอง

ราคาต่ําสุด

จ.53/2566

67

จางเหมาบรกิารดูดสิ่งปฏิกูลใน

อาคารบริการและแฟลตเจาหนาที่ 3,400.00 3,400.00           เฉพาะเจาะจง นายพล อินดี นายพล อินดี

ราคาต่ําสุด

จ.54/2566

68 จางเหมาจัดทําปายโครงการ 576 576.00             เฉพาะเจาะจง รานเจพีพีคอมพิวเตอร รานเจพีพีคอมพิวเตอร ราคาต่ําสุด จ.55/2566


