
แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

1 วสัดุบริโภค 2,500.00            2,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.71/65

2,500.00 2,500.00 1 พ.ย.64

2 ครุภัณฑ์มูลค่าต  ากวา่เกณฑ์ 3,480.00            3,480.00         เฉพาะเจาะจง หจก.นวพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ หจก.นวพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ สืบราคาจากท้องตลาด ซ.72/65

3,480.00 3,480.00 2 พ.ย.64

3 จ้างเหมาเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ 30,000.00          30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ลพบุรี เอ็มอาร์ไอ จ ากัด บริษัท ลพบุรี เอ็มอาร์ไอ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.73/65

30,000.00 30,000.00 1 พ.ย.65

4 จ้างเหมาบริการอื น 26,500.00          26,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอชพี คอมพิวเตอร์ ซีซีทีวี บริษัท เอชพี คอมพิวเตอร์ ซีซีทีวี สืบราคาจากท้องตลาด จ.75/65

เน็ตเวร์ิค แอนด์เซอร์วสิ จ ากัด เน็ตเวร์ิค แอนด์เซอร์วสิ จ ากัด

26,500.00 26,500.00 2 พ.ย.64

5 จ้างเหมาบริการอื น 11,000.00          11,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ สมโชติ นายสมบัติ สมโชติ สืบราคาจากท้องตลาด จ.76/65

11,000.00 11,000.00 2 พ.ย.64

6 จ้างเหมาบริการอื น 2,500.00            2,500.00         เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ สมโชติ นายสมบัติ สมโชติ สืบราคาจากท้องตลาด จ.77/65

2,500.00 2,500.00 2 พ.ย.64

7 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 9,900.00            9,900.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวปิน่เกล้า ทองวลิา นางสาวปิน่เกล้า ทองวลิา สืบราคาจากท้องตลาด จ.78/65

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564 9,900.00 9,900.00 2 พ.ย.64

8 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 13,800.00          13,800.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวกุลชา ประจงเก็บ นางสาวกุลชา ประจงเก็บ สืบราคาจากท้องตลาด จ.79/65

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564 13,800.00 13,800.00 2 พ.ย.64

9 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 2,275.00            2,275.00         เฉพาะเจาะจง นายชาญชัย มหาทอง นายชาญชัย มหาทอง สืบราคาจากท้องตลาด จ.81/65

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564 2,275.00 2,275.00 2 พ.ย.64

10 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) 270.00              270.00            เฉพาะเจาะจง คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราช ม.มหิดล คณะแพทยส์าสตร์ศิริราช ม.มหิดล สืบราคาจากท้องตลาด จ.82/65

270.00 270.00 2 พ.ย.64

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

โรงพยาบาลพัฒนานิคม งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

โรงพยาบาลพัฒนานิคม งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

11 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) 270.00              270.00            เฉพาะเจาะจง คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราช ม.มหิดล คณะแพทยส์าสตร์ศิริราช ม.มหิดล สืบราคาจากท้องตลาด จ.83/65

270.00 270.00 2 พ.ย.64

12 วสัดุงานบ้านงานครัว 40,395.00          40,395.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.73/65

40,395.00 40,395.00 3 พ.ย.64

13 วสัดุงานบ้านงานครัว 863.00              863.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.74/65

863.00 863.00 3 พ.ย.64

14 วสัดุส านักงาน 420.00              420.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพัฒนานิคม จ ากัด สหกรณ์การเกษตรพัฒนานิคม จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.75/65

420.00 420.00 3 พ.ย.64

15 วสัดุบริโภค 611.00              611.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.76/65

611.00 611.00 4 พ.ย.64

16 วสัดุบริโภค 3,240.00            3,240.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.77/65

3,240.00 3,240.00 4 พ.ย.64

17 ครุภัณฑ์มูลค่าต  ากวา่เกณฑ์ 3,190.00            3,190.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.78/65

3,190.00 3,190.00 4 พ.ย.64

18 วสัดุบริโภค 600.00              600.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.79/65

600.00 600.00 8 พ.ย.64

19 วสัดุบริโภค 2,175.00            2,175.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.80/65

2,175.00 2,175.00 8 พ.ย.64

20 วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น 100.00              100.00            เฉพาะเจาะจง ปัม้น้ ามัน สุจินดา บริการ ปัม้น้ ามัน สุจินดา บริการ สืบราคาจากท้องตลาด ซ.81/65

100.00 100.00 8 พ.ย.64



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

โรงพยาบาลพัฒนานิคม งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

21 วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น 100.00              100.00            เฉพาะเจาะจง พรพรรณ ออยล์ (สาขา2) พรพรรณ ออยล์ (สาขา2) สืบราคาจากท้องตลาด ซ.82/65

100.00 100.00 9 พ.ย.64

22 วสัดุส านักงาน 5,652.00            5,652.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เคซีซีพี 2011 กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เคซีซีพี 2011 กรุ๊ป จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.83/65

5,652.00 5,652.00 9 พ.ย.64

23 วสัดุการแพทย์ 9,630.00            9,630.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ปฐม อาร์ เอส เมดิคอล ร้าน ปฐม อาร์ เอส เมดิคอล สืบราคาจากท้องตลาด ซ.84/65

9,630.00 9,630.00 9 พ.ย.64

24 ครุภัณฑ์มูลค่าต  ากวา่เกณฑ์ 9,410.00            9,410.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.85/65

9,410.00 9,410.00 9 พ.ย.64

25 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) 270.00              270.00            เฉพาะเจาะจง คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราช ม.มหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราช ม.มหิดล สืบราคาจากท้องตลาด จ.84/65

270.00 270.00 9 พ.ย.64

26 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) 270.00              270.00            เฉพาะเจาะจง คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราช ม.มหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราช ม.มหิดล สืบราคาจากท้องตลาด จ.85/65

270.00 270.00 9 พ.ย.64

27 จ้างเหมาบริการอื น 9,042.00            9,042.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสมชาย เมดิคอล ซัพพลาย ร้านสมชาย เมดิคอล ซัพพลาย สืบราคาจากท้องตลาด จ.86/65

9,042.00 9,042.00 10 พ.ย.64

28 วสัดุบริโภค 341.00              341.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.86/65

341.00 341.00 11 พ.ย.64

29 วสัดุบริโภค 4,345.00            4,345.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.87/65

4,345.00 4,345.00 11 พ.ย.64

30 วสัดุบริโภค 120.00              120.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.88/65

120.00 120.00 11 พ.ย.64



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

โรงพยาบาลพัฒนานิคม งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

31 วสัดุงานบ้านงานครัว 2,730.00            2,730.00         เฉพาะเจาะจง พัฒนาแก๊ส พัฒนาแก๊ส สืบราคาจากท้องตลาด ซ.89/65

2,730.00 2,730.00 11 พ.ย.64

32 วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น 100.00              100.00            เฉพาะเจาะจง ปัม้น้ ามัน สุจินดา บริการ ปัม้น้ ามัน สุจินดา บริการ สืบราคาจากท้องตลาด ซ.90/65

100.00 100.00 12 พ.ย.64

32 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 4,306.75            4,306.75         เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งศิริโรจน์การไฟฟ้า หจก.รุ่งศิริโรจน์การไฟฟ้า สืบราคาจากท้องตลาด ซ.91/65

4,306.75 4,306.75 12 พ.ย.64

34 วสัดุการแพทย์ 28,867.53          28,867.53       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไคนีติคส์ แอคเซี ยม จ ากัด บริษัท ไคนีติคส์ แอคเซี ยม จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.92/65

28,867.53 28,867.53 12 พ.ย.64

35 วสัดุงานบ้านงานครัว 2,730.00            2,730.00         เฉพาะเจาะจง พัฒนาแก๊ส พัฒนาแก๊ส สืบราคาจากท้องตลาด ซ.93/65

2,730.00 2,730.00 12 พ.ย.64

36 ซ่อมแซมครุภัณฑ์อื น 2,350.00            2,350.00         เฉพาะเจาะจง อูล้้อมการช่าง อูล้้อมการช่าง สืบราคาจากท้องตลาด จ.87/65

2,350.00 2,350.00 12 พ.ย.64

37 วสัดุบริโภค 1,373.30            1,373.30         เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.94/65

1,373.30 1,373.30 15 พ.ย.64

38 วสัดุบริโภค 3,240.00            3,240.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.95/65

3,240.00 3,240.00 16 พ.ย.64

39 ครุภัณฑ์มูลค่าต  ากวา่เกณฑ์ เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งศิริโรจน์การไฟฟ้า หจก.รุ่งศิริโรจน์การไฟฟ้า สืบราคาจากท้องตลาด ซ.96/65

17 พ.ย.64

40 วสัดุบริโภค 410.00              410.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.97/65

410.00 410.00 18 พ.ย.64



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

โรงพยาบาลพัฒนานิคม งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

41 วสัดุบริโภค 3,025.00            3,025.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.98/65

3,025.00 3,025.00 18 พ.ย.64

42 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 5,451.65            5,451.65         เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้าลพบุรีอุดมชัย ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัดบริษทั โตโยต้าลพบุรีอุดมชัย ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด จ.88/65

และขนส่ง 5,461.65 5,461.65 18 พ.ย.64

43 จ้างเหมาบริการอื น 2,700.00            2,700.00         เฉพาะเจาะจง นางปรานัดดา สิงห์อุดร นางปรานัดดา สิงห์อุดร สืบราคาจากท้องตลาด จ.89/65

2,700.00 2,700.00 18 พ.ย.64

44 จ้างเหมาบริการอื น 600.00              600.00            เฉพาะเจาะจง นายเกษม รักสิกรณ์ นายเกษม รักสิกรณ์ สืบราคาจากท้องตลาด จ.90/65

600.00 600.00 18 พ.ย.64

45 วสัดุบริโภค 4,000.00            4,000.00         เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิธนา มาช่วย นายศักด์ิธนา มาช่วย สืบราคาจากท้องตลาด ซ.99/65

4,000.00 4,000.00 19 พ.ย.64

46 ครุภัณฑ์มูลค่าต  ากวา่เกณฑ์ 2,600.00            2,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.100/65

2,600.00 2,600.00 19 พ.ย.64

47 วสัดุส านักงาน 5,200.00            5,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.101/65

5,200.00 5,200.00 19 พ.ย.64

48 วสัดุส านักงาน 5,500.00            5,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.102/65

5,500.00 5,500.00 19 พ.ย.64

49 จ้างเหมาครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2,700.00            2,700.00         เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ สมโชติ นายสมบัติ สมโชติ สืบราคาจากท้องตลาด จ.91/65

และขนส่ง 2,700.00 2,700.00 19 พ.ย.64

50 จ้างเหมาบริการอื น 2,000.00            2,000.00         เฉพาะเจาะจง พงศ์พาณิชย์ พงศ์พาณิชย์ สืบราคาจากท้องตลาด จ.92/65

2,000.00 2,000.00 19 พ.ย.64



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

โรงพยาบาลพัฒนานิคม งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

51 จ้างเหมาบริการอื น 27,680.00          27,680.00       เฉพาะเจาะจง พงศ์พาณิชย์ พงศ์พาณิชย์ สืบราคาจากท้องตลาด จ.93/65

27,680.00 37,680.00 19 พ.ย.64

52 วสัดุคอมพิวเตอร์ 28,830.00          28,830.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เอส.พ.ีพารากอน ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เอส.พ.ีพารากอน สืบราคาจากท้องตลาด ซ.103/65

28,830.00 28,830.00 22 พ.ย.64

53 วสัดุงานบ้านงานครัว 29,850.00          29,850.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พลายสติก สโตร์ จ ากัด บริษัท พลายสติก สโตร์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.104/65

29,850.00 29,850.00 23 พ.ย.64

54 วสัดุส านักงาน 30,000.00          30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอร์น พร้ินเทค แอนด์ เลเบิล้ จ ากดับริษทั โมเดอร์น พร้ินเทค แอนด์ เลเบิล้ จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.105/65

30,000.00 30,000.00 23 พ.ย.64

55 วสัดุบริโภค 585.00              585.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.106/65

585.00 585.00 23 พ.ย.64

56 วสัดุบริโภค 3,505.00            3,505.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.107/65

3,505.00 3,505.00 23 พ.ย.64

57 วสัดุการแพทย์ 13,050.00          13,050.00       เฉพาะเจาะจง น าววิฒัน์การช่าง น าววิฒัน์การช่าง สืบราคาจากท้องตลาด ซ.108/65

13,050.00 13,050.00 24 พ.ย64

58 วสัดุคอมพิวเตอร์ 8,461.00            8,461.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ยนูิต้ี ไอที ซิสเท็มส์ จ ากัด บริษัท ยนูิต้ี ไอที ซิสเท็มส์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.109/65

8,461.00 8,461.00 24 พ.ย.64

59 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5,310.00            5,310.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ยนูิต้ี ไอที ซิสเท็มส์ จ ากัด บริษัท ยนูิต้ี ไอที ซิสเท็มส์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.110/65

5,310.00 5,310.00 24 พ.ย.64

60 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7,455.00            7,455.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ยนูิต้ี ไอที ซิสเท็มส์ จ ากัด บริษัท ยนูิต้ี ไอที ซิสเท็มส์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.111/65

7,455.00 7,455.00 24 พ.ย.64



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

โรงพยาบาลพัฒนานิคม งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

61 ครุภัณฑ์อื น 19,500.00          19,500.00       เฉพาะเจาะจง พงศ์พาณิชย์ พงศ์พาณิชย์ สืบราคาจากท้องตลาด ซ.112/65

19,500.00 19,500.00 24 พ.ย.64

62 วสัดุการแพทยท์ั วไป 89,720.00          89,720.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ปฐม อาร์ เอส เมดิคอล ร้าน ปฐม อาร์ เอส เมดิคอล สืบราคาจากท้องตลาด ซ.113/65

89,720.00 89,720.00 24 พ.ย.64

63 วสัดุส านักงาน 1,980.00            1,980.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.114/65

1,980.00 1,980.00 24 พ.ย.64

64 ครุภัณฑ์มูลค่าต  ากวา่เกณฑ์ 5,349.00            5,349.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.115/65

5,349.00 5,349.00 24 พ.ย.64

65 วสัดุก่อสร้าง 1,845.75            1,845.75         เฉพาะเจาะจง ไทยพัฒนา ไทยพัฒนา สืบราคาจากท้องตลาด ซ.116/65

1,845.75 1,845.75 24 พ.ย.64

66 วสัดุก่อสร้าง 3,702.20            3,702.20         เฉพาะเจาะจง ไทยพัฒนา ไทยพัฒนา สืบราคาจากท้องตลาด ซ.117/65

3,702.20 3,702.20 24 พ.ย.64

67 วสัดุก่อสร้าง 4,087.40            4,087.40         เฉพาะเจาะจง ไทยพัฒนา ไทยพัฒนา สืบราคาจากท้องตลาด ซ.118/65

4,087.40 4,087.40 24 พ.ย.64

68 วสัดุก่อสร้าง 4,186.91            4,186.91         เฉพาะเจาะจง ไทยพัฒนา ไทยพัฒนา สืบราคาจากท้องตลาด ซ.119/65

4,186.91 4,186.91 24 พ.ย.64

69 วสัดุก่อสร้าง 1,914.23            1,914.23         เฉพาะเจาะจง ไทยพัฒนา ไทยพัฒนา สืบราคาจากท้องตลาด ซ.120/65

1,914.23 1,914.23 23 พ.ย.64

70 วสัดุก่อสร้าง 1,734.47            1,734.47         เฉพาะเจาะจง ไทยพัฒนา ไทยพัฒนา สืบราคาจากท้องตลาด ซ.121/65

1,734.47 1,734.47 24 พ.ย.64



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

โรงพยาบาลพัฒนานิคม งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

71 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 4,296.05            4,296.05         เฉพาะเจาะจง ไทยพัฒนา ไทยพัฒนา สืบราคาจากท้องตลาด ซ.122/65

4,269.05 4,269.05 24 พ.ย.64

72 วสัดุบริโภค 140.00              140.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.123/65

140.00 140.00 25 พ.ย.64

73 วสัดุบริโภค 5,355.00            5,355.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.124/65

5,355.00 5,355.00 25 พ.ย.64

74 วสัดุส านักงาน 2,600.00            2,600.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภาสิน ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภาสิน สืบราคาจากท้องตลาด ซ.125/65

2,600.00 2,600.00 26 พ.ย.64

75 วสัดุบริโภค 5,419.85            5,419.85         เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.126/65

5,419.85 5,419.85 29 พ.ย.64

75 วสัดุบริโภค 7,320.00            7,320.00         เฉพาะเจาะจง นายหงิม โชติพงศ์พุฒิ นายหงิม โชติพงศ์พุฒิ สืบราคาจากท้องตลาด ซ.127/65

7,320.00 7,320.00 30 พ.ย.64

77 วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น 54,750.10          54,750.10       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์เกษตรพัฒนานิคม จ ากัด สหกรณ์เกษตรพัฒนานิคม จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.128/65

54,750.10 54,750.10 30 พ.ย.64

78 วสัดุบริโภค 31,679.00          31,679.00       เฉพาะเจาะจง นางนงนุช สีเสน นางนงนุช สีเสน สืบราคาจากท้องตลาด ซ.129/65

ประจ าเดือนธนัวาคม 2564 31,679.00 31,679.00 30 พ.ย.64

79 วสัดุบริโภค 2,220.00            2,220.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวนันท์สินี นิสภวาณิชย์ นางสาวนันท์สินี นิสภวาณิชย์ สืบราคาจากท้องตลาด ซ.130/65

ประจ าเดือนธนัวาคม 2564 2,220.00 2,220.00 30 พ.ย.64

80 วสัดุการแพทยท์ั วไป 10,721.40          10,721.40       เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด จันวรากรณ์ ออกซิเจน ห้างหุน้ส่วนจ ากัด จันวรากรณ์ ออกซิเจน สืบราคาจากท้องตลาด ซ.131/65

ประจ าเดือนธนัวาคม 2564 10,721.40 10,721.40 30 พ.ย.64



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

โรงพยาบาลพัฒนานิคม งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

81 ซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ 26,000.00          26,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด จ.94/65

26,000.00 26,000.00 30 พ.ย.64

82 จ้างเหมาบริการอื น 5,227.00            5,227.00         เฉพาะเจาะจง นางดอกไม้ ขาวดี นางดอกไม้ ขาวดี สืบราคาจากท้องตลาด จ.95/65

5,227.00 5,227.00 30 พ.ย.64

83 ซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ 2,600.00            2,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สกายเด๊นท์ จ ากัด บริษัท สกายเด๊นท์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด จ.96/65

2,600.00 2,600.00 30 พ.ย.64

84 จ้างเหมาบริการอื น 3,520.00            3,520.00         เฉพาะเจาะจง นางสุรนุช โมกเกตุ นางสุรนุช โมกเกตุ สืบราคาจากท้องตลาด จ.97/65

3,520.00 3,520.00 30 พ.ย.64

85 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) 300.00              300.00            เฉพาะเจาะจง สถาบันนิติเวชวทิยา สถาบันนิติเวชวทิยา สืบราคาจากท้องตลาด จ.98/65

300.00 300.00 30 พ.ย.64

86 จ้างเหมาก าจัดขนยะมูลฝอย 500.00              500.00            เฉพาะเจาะจง ส านักงานเทศบาลต าบลพัฒนานิคม ส านักงานเทศบาลต าบลพัฒนานิคม สืบราคาจากท้องตลาด จ.99/65

ประจ าเดือนธนัวาคม 2564 500.00 500.00 30 พ.ย.64

87 จ้างเหมาบ ารุงรักษาสวนหยอ่ม 9,000.00            9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายชัยณรงค์ ห่านทอง นายชัยณรงค์ ห่านทอง สืบราคาจากท้องตลาด จ.100/65

ประจ าเดือนธนัวาคม 2564 9,000.00 9,000.00 30 พ.ย.64

88 จ้างเหมาบ ารุงรักษาสวนหยอ่ม 4,500.00            4,500.00         เฉพาะเจาะจง นางสวาท น้ าหอม นางสวาท น้ าหอม สืบราคาจากท้องตลาด จ.101/65

ประจ าเดือนธนัวาคม 2564 4,500.00 4,500.00 30 พ.ย.64

89 จ้างเหมาบ ารุงรักษาสวนหยอ่ม 4,500.00            4,500.00         เฉพาะเจาะจง นางสม เอี ยมชื น นางสม เอี ยมชื น สืบราคาจากท้องตลาด จ.102/65

ประจ าเดือนธนัวาคม 2564 4,500.00 4,500.00 30 พ.ย.64

90 จ้างเหมาบ ารุงรักษาสวนหยอ่ม 4,500.00            4,500.00         เฉพาะเจาะจง นายนภดล สาลิกา นายนภดล สาลิกา สืบราคาจากท้องตลาด จ.103/65

ประจ าเดือนธนัวาคม 2564 4,500.00 4,500.00 30 พ.ย.64



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

โรงพยาบาลพัฒนานิคม งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

91 จ้างเหมาบ ารุงรักษาสวนหยอ่ม 4,500.00            4,500.00         เฉพาะเจาะจง นายบุญลือ โพธิใ์หญ่ นายบุญลือ โพธิใ์หญ่ สืบราคาจากท้องตลาด จ.104/65

ประจ าเดือนธนัวาคม 2564 4,500.00 4,500.00 30 พ.ย.64

92 จ้างเหมาท าความสะอาดถังขยะ 2,000.00            2,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสมาน บุญทอง นายสมาน บุญทอง สืบราคาจากท้องตลาด จ.105/65

ประจ าเดือนธนัวาคม 2564 2,000.00 2,000.00 30 พ.ย.64

93 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 11,700.00          11,700.00       เฉพาะเจาะจง นางรัตนา แสงเงิน นางรัตนา แสงเงิน สืบราคาจากท้องตลาด จ.106/65

ประจ าเดือนธนัวาคม 2564 11,700.00 11,700.00 30 พ.ย.64

94 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 9,720.00            9,720.00         เฉพาะเจาะจง นางเบญญาภา จินดาสุรัตน์ นางเบญญาภา จินดาสุรัตน์ สืบราคาจากท้องตลาด จ.107/65

ประจ าเดือนธนัวาคม 2564 9,720.00 9,720.00 30 พ.ย.64

95 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 12,840.00          12,840.00       เฉพาะเจาะจง นางสมจิตร ภาหวาย นางสมจิตร ภาหวาย สืบราคาจากท้องตลาด จ.108/65

ประจ าเดือนธนัวาคม 2564 12,840.00 12,840.00 30 พ.ย.64

96 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 12,960.00          12,960.00       เฉพาะเจาะจง นางภัทรสินิล วงษ์ชัยเพ็ง นางภัทรสินิล วงษ์ชัยเพ็ง สืบราคาจากท้องตลาด จ.109/65

ประจ าเดือนธนัวาคม 2564 12,960.00 12,960.00 30 พ.ย.64

97 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 8,450.00            8,450.00         เฉพาะเจาะจง นางทองหยบิ นนท์ทาราม นางทองหยบิ นนท์ทาราม สืบราคาจากท้องตลาด จ.110/65

ประจ าเดือนธนัวาคม 2564 8,450.00 8,450.00 30 พ.ย.64

98 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 15,750.00          15,750.00       เฉพาะเจาะจง นายศรัญย ์คงกะพันธ์ นายศรัญย ์คงกะพันธ์ สืบราคาจากท้องตลาด จ.111/65

ประจ าเดือนธนัวาคม 2564 15,750.00 15,750.00 30 พ.ย.64

99 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 10,350.00          10,350.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนา แดงมูล นางสาวรัตนา แดงมูล สืบราคาจากท้องตลาด จ.112/65

ประจ าเดือนธนัวาคม 2564 10,350.00 10,350.00 30 พ.ย.64

100 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 10,350.00          10,350.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวปืน่เกล้า ทองวลิา นางสาวปืน่เกล้า ทองวลิา สืบราคาจากท้องตลาด จ.113/65

ประจ าเดือนธนัวาคม 2564 10,350.00 10,350.00 30 พ.ย.64



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

โรงพยาบาลพัฒนานิคม งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

101 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 8,580.00            8,580.00         เฉพาะเจาะจง นายนที พุม่เถื อน นายนที พุม่เถื อน สืบราคาจากท้องตลาด จ.114/65

ประจ าเดือนธนัวาคม 2564 8,580.00 8,580.00 30 พ.ย.64

102 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 6,825.00            6,825.00         เฉพาะเจาะจง นายนพพล วดัโพธิ์ นายนพพล วดัโพธิ์ สืบราคาจากท้องตลาด จ.115/65

ประจ าเดือนธนัวาคม 2564 6,825.00 6,825.00 30 พ.ย.64

103 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 8,125.00            8,125.00         เฉพาะเจาะจง นายเกรียงศักด์ิ ผิวงาม นายเกรียงศักด์ิ ผิวงาม สืบราคาจากท้องตลาด จ.116/65

ประจ าเดือนธนัวาคม 2564 8,125.00 8,125.00 30 พ.ย.64

104 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 8,450.00            8,450.00         เฉพาะเจาะจง นายศุภพิพัฒน์ ธนากุลพัชร์ นายศุภพิพัฒน์ ธนากุลพัชร์ สืบราคาจากท้องตลาด จ.117/65

ประจ าเดือนธนัวาคม 2564 8,450.00 8,450.00 30 พ.ย.64

105 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 6,500.00            6,500.00         เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา ทาระชาติ นายเจษฎา ทาระชาติ สืบราคาจากท้องตลาด จ.118/65

ประจ าเดือนธนัวาคม 2564 6,500.00 6,500.00 30 พ.ย.64

106 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 11,375.00          11,375.00       เฉพาะเจาะจง นายชาญชัย มหทอง นายชาญชัย มหทอง สืบราคาจากท้องตลาด จ.119/65

ประจ าเดือนธนัวาคม 2564 11,375.00 11,375.00 30 พ.ย.64

107 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 11,200.00          11,200.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวอ าไพ วงษ์บุตรดี นางสาวอ าไพ วงษ์บุตรดี สืบราคาจากท้องตลาด จ.120/65

ประจ าเดือนธนัวาคม 2564 11,200.00 11,200.00 30 พ.ย.64

108 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 10,850.00          10,850.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวพลายชยา อนันต์สลุง นางสาวพลายชยา อนันต์สลุง สืบราคาจากท้องตลาด จ.121/65

ประจ าเดือนธนัวาคม 2564 10,850.00 10,850.00 30 พ.ย.64

109 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 5,112.00            5,112.00         เฉพาะเจาะจง พล รัตน์ ก๊อบปี ้เซ็นเตอร์ พล รัตน์ ก๊อบปี ้เซ็นเตอร์ สืบราคาจากท้องตลาด จ.122/65

ประจ าเดือนธนัวาคม 2564 5,112.00 5,112.00 30 พ.ย.64

110 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด จ.123/65

ประจ าเดือนธนัวาคม 2564 30 พ.ย.64



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

โรงพยาบาลพัฒนานิคม งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

111 จ้างเหมาก าจัดขนยะมูลฝอย 44,550.00          44,550.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ส.เรืองโรจน์ สระบุรี ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ส.เรืองโรจน์ สระบุรี สืบราคาจากท้องตลาด จ.124/65

ประจ าเดือนธนัวาคม 2564 44,550.00 44,550.00 30 พ.ย.64

112 จ้างเหมาก าจัดขนยะมูลฝอย 6,640.00            6,640.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ส.เรืองโรจน์ สระบุรี ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ส.เรืองโรจน์ สระบุรี สืบราคาจากท้องตลาด จ.125/65

ประจ าเดือนธนัวาคม 2564 6,640.00 6,640.00 30 พ.ย.64

113 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) 139,460.00        139,460.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เนชั นแนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จ ากดั บริษทั เนชั นแนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด จ.126/65

ประจ าเดือนธนัวาคม 2564 139,460.00 139,460.00 30 พ.ย.64

114 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) 4,000.00            4,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั สายน้ าทพิยเ์ด็นตอลแลบอราตอรี  จ ากดับริษทั สายน้ าทพิยเ์ด็นตอลแลบอราตอรี  จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด จ.127/65

ประจ าเดือนธนัวาคม 2564 4,000.00 4,000.00 30 พ.ย.64

115 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) 66,745.00          66,745.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด จ.128/65

ประจ าเดือนธนัวาคม 2564 66,745.00 66,745.00 30 พ.ย.64

116 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) 35,090.00          35,090.00       เฉพาะเจาะจง ศูนยบ์ริจาคโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย ศูนยบ์ริจาคโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย สืบราคาจากท้องตลาด จ.129/65

ประจ าเดือนธนัวาคม 2564 35,090.00 35,090.00 30 พ.ย.64

117 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) 75,942.00          75,942.00       เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช สืบราคาจากท้องตลาด จ.130/65

ประจ าเดือนธนัวาคม 2564 75,942.00 75,942.00 30 พ.ย.64

118 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) 177,150.00        177,150.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เรดิกา อิมเมจจิง้ จ ากัด บริษัท เรดิกา อิมเมจจิง้ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด จ.131/65

ประจ าเดือนธนัวาคม 2564 177,150.00 177,150.00 30 พ.ย.64

119 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) 94,500.00          94,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ลพบุรี เอ็ม อาร์ ไอ จ ากัด บริษัท ลพบุรี เอ็ม อาร์ ไอ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด จ.132/65

ประจ าเดือนธนัวาคม 2564 94,500.00 94,500.00 30 พ.ย.64

120 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) 2,900.00            2,900.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เพอร์เฟ็คท์ เมดิคอล มีเดีย หจก.เพอร์เฟ็คท์ เมดิคอล มีเดีย สืบราคาจากท้องตลาด จ.133/65

ประจ าเดือนธนัวาคม 2564 2,900.00 2,900.00 30 พ.ย.64



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

โรงพยาบาลพัฒนานิคม งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

121 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 1,440.00            1,440.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพรรษา ภิญญะชาติ นางสาวสุพรรษา ภิญญะชาติ สืบราคาจากท้องตลาด จ.134/65

ประจ าเดือนธนัวาคม 2564 1,440.00 1,440.00 30 พ.ย.64


