
แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

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

1 วสัดุงานบ้านงานครัว 2,730.00            2,730.00         เฉพาะเจาะจง พัฒนาแก๊ส พัฒนาแก๊ส สืบราคาจากท้องตลาด ซ.1.2/65

2,730.00 2,730.00 1 ธ.ค. 65

2 วสัดุบริโภค 6,035.75            6,035.75         เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.2.2/65

6,035.75 6,035.75 2 ธ.ค. 65

3 วสัดุบริโภค 418.00              418.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.3.2/65

418.00 418.00 2 ธ.ค. 65

4 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 2,760.00            2,760.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.4.2/65

2,760.00 2,760.00 2 ธ.ค. 65

5 ครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากวา่เกณฑ์ 4,050.00            4,050.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.5.2/65

4,050.00 4,050.00 2 ธ.ค. 65

6 วสัดุงานบ้านงานครัว 23,610.00          23,610.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.6.2/65

23,610.00 23,610.00 2 ธ.ค. 65

7 ครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากวา่เกณฑ์ 3,317.00            3,317.00         เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งศิริโรจน์การไฟฟ้า หจก.รุ่งศิริโรจน์การไฟฟ้า สืบราคาจากท้องตลาด ซ.7.2/65

3,317.00 3,317.00 2 ธ.ค. 65

8 วสัดุการแพทยท์ัว่ไป 23,628.81          23,628.81       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไคนีติคส์ แอคเซ่ียม จ ากัด บริษัท ไคนีติคส์ แอคเซ่ียม จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.8.2/65

23,628.81 23,628.81 2 ธ.ค. 65

9 จ้างเหมาบริการอืน่ 1,200.00            1,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสมชายป้ายโฆษณา ซ.12 ร้านสมชายป้ายโฆษณา ซ.12 สืบราคาจากท้องตลาด จ.135/65

1,200.00 1,200.00 2 ธ.ค.64

10 จ้างเหมาบริการอืน่ 24,610.00          24,610.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ค ามา เจริญกจิ ซัพพลายแอนด์เซอร์วสิ หจก.ค ามา เจริญกจิ ซัพพลายแอนด์เซอร์วสิ สืบราคาจากท้องตลาด จ.136/65

24,610.00 24,610.00 2 ธ.ค.64

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

โรงพยาบาลพัฒนานิคม งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

ประจ าเดือนธันวาคม 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 าเดือนธันวาคม 2564

11 จ้างเหมาบริการอืน่ 5,500.00            5,500.00         เฉพาะเจาะจง นายสมพร คงทน นายสมพร คงทน สืบราคาจากท้องตลาด จ.137/65

5,500.00 5,500.00 2 ธ.ค.64

12 จ้างเหมาบริการอืน่ 30,000.00          30,000.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ไลค์เพสท์คอนโทรล ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ไลค์เพสท์คอนโทรล สืบราคาจากท้องตลาด จ.139/65

30,000.00 30,000.00 2 ธ.ค.64

13 วสัดุบริโภค 3,660.00            3,660.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.9.2/65

3,660.00 3,660.00 7 ธ.ค.64

14 วสัดุการแพทยท์ัว่ไป 108,605.00        108,605.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ปฐม อาร์เอส เมดิคอล ร้าน ปฐม อาร์เอส เมดิคอล สืบราคาจากท้องตลาด ซ.10.2/65

108,605.00 108,605.00 9 ธ.ค.64

15 วสัดุบริโภค 320.00              320.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.11.2/65

320.00 320.00 9 ธ.ค.64

16 วสัดุบริโภค 5,680.00            5,680.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.12.2/65

5,680.00 5,680.00 9 ธ.ค.64

17 จ้างเหมาบริการอืน่ 1,800.00            1,800.00         เฉพาะเจาะจง สระแก้วบล็อค สระแก้วบล็อค สืบราคาจากท้องตลาด จ.138/65

1,800.00 1,800.00 9 ธ.ค.64

18 วสัดุบริโภค 4,185.00            4,185.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.13.2/65

4,185.00 4,185.00 13 ธ.ค.64

19 วสัดุงานบ้านงานครัว 2,086.00            2,086.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.14.2/65

2,086.00 2,086.00 13 ธ.ค.64

20 วสัดุส านักงาน 1,290.00            1,290.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.15.2/65

1,290.00 1,290.00 13 ธ.ค.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 าเดือนธันวาคม 2564

21 ครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากวา่เกณฑ์ 3,786.00            3,786.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.16.2/65

3,786.00 3,786.00 13 ธ.ค.64

22 จ้างเหมาบริการอืน่ 30,000.00          30,000.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ไลค์เพสท์คอนโทรล ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ไลค์เพสท์คอนโทรล สืบราคาจากท้องตลาด จ.139/65

30,000.00 30,000.00 14 ธ.ค.64

23 จ้างเหมาบริการอืน่ 36,000.00          36,000.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด คลีนิคเอกซเรย์ ห้างหุน้ส่วนจ ากัด คลีนิคเอกซเรย์ สืบราคาจากท้องตลาด จ.140/65

36,000.00 36,000.00 14 ธ.ค.64

24 ซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ 16,000.00          16,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.ไอ.ดี.จ ากัด บริษัท เอ็ม.ไอ.ดี.จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด จ.141/65

16,000.00 16,000.00 14 ธ.ค.64

25 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 15,800.00          15,800.00       เฉพาะเจาะจง หจก.มหาราชยางยนต์ หจก.มหาราชยางยนต์ สืบราคาจากท้องตลาด จ.142/65

และขนส่ง 15,800.00 15,800.00 14 ธ.ค.64

26 วสัดุการแพทยท์ัว่ไป 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล    อิค

วปิเมนท์ จ ากัด
บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล    อิค

วปิเมนท์ จ ากัด
สืบราคาจากท้องตลาด ซ.17.2/65

8,000.00 8,000.00 15 ธ.ค.64

27 วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 100.00              100.00            เฉพาะเจาะจง ปัม๊น้ ามัน สุจินดา บริการ ปัม๊น้ ามัน สุจินดา บริการ สืบราคาจากท้องตลาด ซ.18.2/65

100.00 100.00 15 ธ.ค.64

28 วสัดุงานบ้านงานครัว 2,730.00            2,730.00         เฉพาะเจาะจง พัฒนาแก๊ส พัฒนาแก๊ส สืบราคาจากท้องตลาด ซ.19.2/65

2,730.00 2,730.00 16 ธ.ค.64

29 วสัดุงานบ้านงานครัว 2,730.00            2,730.00         เฉพาะเจาะจง พัฒนาแก๊ส พัฒนาแก๊ส สืบราคาจากท้องตลาด ซ.20.2/65

2,730.00 2,730.00 16 ธ.ค.64

30 ครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากวา่เกณฑ์ 3,317.00            3,317.00         เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งศิริโรจน์การไฟฟ้า หจก.รุ่งศิริโรจน์การไฟฟ้า สืบราคาจากท้องตลาด ซ.21.2/65

3,317.00 3,317.00 16 ธ.ค.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 าเดือนธันวาคม 2564

31 ครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากวา่เกณฑ์ 1,658.50            1,658.50         เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งศิริโรจน์การไฟฟ้า หจก.รุ่งศิริโรจน์การไฟฟ้า สืบราคาจากท้องตลาด ซ.22.2/65

1,658.50 1,658.50 16 ธ.ค.64

32 วสัดุบริโภค 417.00              417.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.23.2/65

417.00 417.00 16 ธ.ค.64

32 วสัดุบริโภค 5,821.05            5,821.05         เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.24.2/65

5,821.05 5,821.05 16 ธ.ค.64

34 วสัดุส านักงาน 16,320.00          16,320.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภาสิน ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภาสิน สืบราคาจากท้องตลาด ซ.25.2/65

16,320.00 16,320.00 17 ธ.ค.64

35 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) 300.00              300.00            เฉพาะเจาะจง สถาบันนิติเวชวทิยา สถาบันนิติเวชวทิยา สืบราคาจากท้องตลาด จ.143/65

300.00 300.00 17 ธ.ค.64

36 วสัดุบริโภค 6,171.15            6,171.15         เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.26.2/65

6,171.15 6,171.15 20 ธ.ค.64

37 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) 270.00              270.00            เฉพาะเจาะจง คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหดิล คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหดิล สืบราคาจากท้องตลาด จ.144/65

270.00 270.00 21 ธ.ค.64

38 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) 270.00              270.00            เฉพาะเจาะจง คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหดิล คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหดิล สืบราคาจากท้องตลาด จ.145/65

270.00 270.00 21 ธ.ค.64

39 วสัดุงานบ้านงานครัว 27,392.00          27,392.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีพีโฮลด้ิง จ ากัด บริษัท ทีทีพีโฮลด้ิง จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.27.2/65

27,392.00 27,392.00 22 ธ.ค.64

40 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 588.50              588.50            เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งศิริโรจน์การไฟฟ้า หจก.รุ่งศิริโรจน์การไฟฟ้า สืบราคาจากท้องตลาด ซ.28.2/65

588.50 588.50 22 ธ.ค.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 าเดือนธันวาคม 2564

41 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 47,900.00          47,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเจคเตอร์เวล์ิด จ ากัด บริษัท โปรเจคเตอร์เวล์ิด จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.29.2/65

47,900.00 47,900.00 23 ธ.ค.64

42 วสัดุบริโภค 6,130.00            6,130.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.30.2/65

6,130.00 6,130.00 23 ธ.ค.64

43 วสัดุบริโภค 410.00              410.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.31.2/65

410.00 410.00 23 ธ.ค.64

44 จ้างเหมาบริการอืน่ 17,000.00          17,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ สมโชติ นายสมบัติ สมโชติ สืบราคาจากท้องตลาด จ.146/65

17,000.00 17,000.00 23 ธ.ค.64

45 อืน่ ๆ 1,000.00            1,000.00         เฉพาะเจาะจง กรมวทิยาศาสตร์แพทย์ กรมวทิยาศาสตร์แพทย์ สืบราคาจากท้องตลาด  -

(ส่งเทียบเคร่ืองวดัแอลกอฮอล์) 1,000.00 1,000.00 23 ธ.ค.64

46 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 47,800.00          47,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จ ากัด บริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.32.2/65

47,800.00 47,800.00 24 ธ.ค.64

47 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 98,340.00          98,340.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จ ากัด บริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.33.2/65

98,340.00 98,340.00 24 ธ.ค.64

48 วสัดุส านักงาน 22,200.00          22,200.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภาสิน ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภาสิน สืบราคาจากท้องตลาด ซ.34.2/65

22,200.00 22,200.00 24 ธ.ค.64

49 วสัดุการแพทยท์ัว่ไป 27,270.00          27,270.00       เฉพาะเจาะจง  บริษัท เอน-ไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด  บริษัท เอน-ไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.35.2/65

27,270.00 27,270.00 27 ธ.ค.64

50 วสัดุส านักงาน 25,500.00          25,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.36.2/65

25,500.00 25,500.00 27 ธ.ค.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 าเดือนธันวาคม 2564

51 ครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากวา่เกณฑ์ 2,058.00            2,058.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ37.2/65

2,058.00 2,058.00 27 ธ.ค.64

52 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 358.00              358.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.38.2/65

358.00 358.00 27 ธ.ค.64

53 วสัดุส านักงาน 18,771.50          18,771.50       เฉพาะเจาะจง พัฒนศึกษา พัฒนศึกษา สืบราคาจากท้องตลาด ซ.39.2/65

18,771.50 18,771.50 27 ธ.ค.64

54 วสัดุงานบ้านงานครัว 1,325.00            1,325.00         เฉพาะเจาะจง พัฒนศึกษา พัฒนศึกษา สืบราคาจากท้องตลาด ซ.40.2/65

1,325.00 1,325.00 27 ธ.ค.64

55 วสัดุอืน่ 8,453.00            8,453.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท อิมแพคท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด บริษัท อิมแพคท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.41.2/65

8,453.00 8,453.00 27 ธ.ค.64

56 วสัดุก่อสร้าง 2,290.87            2,290.87         เฉพาะเจาะจง ไทยพัฒนา ไทยพัฒนา สืบราคาจากท้องตลาด ซ.42.2/65

2,290.87 2,290.87 27 ธ.ค.64

57 วสัดุก่อสร้าง 1,095.68            1,095.68         เฉพาะเจาะจง ไทยพัฒนา ไทยพัฒนา สืบราคาจากท้องตลาด ซ.43.2/65

1,095.68 1,095.68 27 ธ.ค.64

58 วสัดุก่อสร้าง 1,116.01            1,116.01         เฉพาะเจาะจง ไทยพัฒนา ไทยพัฒนา สืบราคาจากท้องตลาด ซ.44.2/65

1,116.01 1,116.01 27 ธ.ค.64

59 วสัดุงานบ้านงานครัว 5,569.35            5,569.35         เฉพาะเจาะจง ไทยพัฒนา ไทยพัฒนา สืบราคาจากท้องตลาด ซ.45.2/65

5,569.35 5,569.35 27 ธ.ค.64

60 วสัดุก่อสร้าง 1,168.44            1,168.44         เฉพาะเจาะจง ไทยพัฒนา ไทยพัฒนา สืบราคาจากท้องตลาด ซ.46.2/65

1,168.44 1,168.44 27 ธ.ค.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 าเดือนธันวาคม 2564

61 วสัดุบริโภค 7,320.00            7,320.00         เฉพาะเจาะจง นายหงิม โชติพงศ์พุฒิ นายหงิม โชติพงศ์พุฒิ สืบราคาจากท้องตลาด ซ.47.2/65

7,320.00 7,320.00 27 ธ.ค.64

62 วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 100.00              100.00            เฉพาะเจาะจง ปัม๊น้ ามัน สุจินดา บริการ ปัม๊น้ ามัน สุจินดา บริการ สืบราคาจากท้องตลาด ซ.48.2/65

100.00 100.00 27 ธ.ค.64

63 วสัดุการแพทยท์ัว่ไป 30,595.58          30,595.58       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไคนีติคส์ แอคเซ่ียม จ ากัด บริษัท ไคนีติคส์ แอคเซ่ียม จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.49.2/65

30,595.58 30,595.58 27 ธ.ค.64

64 ครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากวา่เกณฑ์ 1,360.00            1,360.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.50.2/65

1,360.00 1,360.00 27 ธ.ค.64

65 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 15,301.00          15,301.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.51.2/65

15,301.00 15,301.00 27 ธ.ค.64

66 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 21,846.00          21,846.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.52.2/65

21,846.00 21,846.00 27 ธ.ค.64

67 วสัดุงานบ้านงานครัว 5,883.00            5,883.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.53.2/65

5,883.00 5,883.00 27 ธ.ค.64

68 ครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากวา่เกณฑ์ 42,350.00          42,350.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เอส.พ.ีพารากอน ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เอส.พ.ีพารากอน สืบราคาจากท้องตลาด ซ.54.2/65

42,350.00 42,350.00 27 ธ.ค.64

69 วสัดุบริโภค 3,880.00            3,880.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.55.2/65

3,880.00 3,880.00 27 ธ.ค.64

70 ครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากวา่เกณฑ์ 1,850.00            1,850.00         เฉพาะเจาะจง หจก.นวพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ หจก.นวพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ สืบราคาจากท้องตลาด ซ.56.2/65

1,850.00 1,850.00 28 ธ.ค.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 าเดือนธันวาคม 2564

71 วสัดุบริโภค 555.00              555.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.57.2/65

555.00 555.00 28 ธ.ค.64

72 วสัดุงานบ้านงานครัว 2,730.00            2,730.00         เฉพาะเจาะจง พัฒนาแก๊ส พัฒนาแก๊ส สืบราคาจากท้องตลาด ซ.58.2/65

2,730.00 2,730.00 28 ธ.ค.64

73 วสัดุงานบ้านงานครัว 4,137.00            4,137.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.59.2/65

4,137.00 4,137.00 28 ธ.ค.64

74 ซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ 37,512.06          37,512.06       เฉพาะเจาะจง บริษัท น าววิฒัน์การช่าง (1992) จ ากัด บริษัท น าววิฒัน์การช่าง (1992) จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด จ.147/65

37,512.06 37,512.07 29 ธ.ค.64

75 วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 57,010.00          57,010.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพัฒนานิคม จ ากัด สหกรณ์การเกษตรพัฒนานิคม จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.60.2/65

57,010.00 57,010.00 30 ธ.ค.64

75 วสัดุบริโภค 27,209.00          27,209.00       เฉพาะเจาะจง นางนงนุช สีเสน นางนงนุช สีเสน สืบราคาจากท้องตลาด ซ.61.2/65

ประจ าเดือนมกราคม 2565 27,209.00 27,209.00 30 ธ.ค.64

77 วสัดุบริโภค 2,195.00            2,195.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวนันท์สินี นิสภวาณิชย์ นางสาวนันท์สินี นิสภวาณิชย์ สืบราคาจากท้องตลาด ซ.62.2/65

ประจ าเดือนมกราคม 2565 2,195.00 2,195.00 30 ธ.ค.64

78 วสัดุการแพทยท์ัว่ไป 7,992.90            7,992.90         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จันวรากรณ์ อ๊อกซิเจน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จันวรากรณ์ อ๊อกซิเจน สืบราคาจากท้องตลาด ซ.63.2/65

ประจ าเดือนมกราคม 2565 7,992.90 7,992.90 30 ธ.ค.64

79 จ้างเหมาก าจัดขนยะมูลฝอย 500.00              500.00            เฉพาะเจาะจง ส านักงานเทศบาลต าบลพัฒนานิคม ส านักงานเทศบาลต าบลพัฒนานิคม สืบราคาจากท้องตลาด จ.148/65

ประจ าเดือนมกราคม 2565 500.00 500.00 30 ธ.ค.64

80 จ้างเหมาบ ารุงรักษาสวนหยอ่ม 9,000.00            9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายชัยณรงค์ ห่านทอง นายชัยณรงค์ ห่านทอง สืบราคาจากท้องตลาด จ.149/65

ประจ าเดือนมกราคม 2565 9,000.00 9,000.00 30 ธ.ค.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 าเดือนธันวาคม 2564

81 จ้างเหมาบ ารุงรักษาสวนหยอ่ม 4,500.00            4,500.00         เฉพาะเจาะจง นางสวาท น้ าหอม นางสวาท น้ าหอม สืบราคาจากท้องตลาด จ.150/65

ประจ าเดือนมกราคม 2565 4,500.00 4,500.00 30 ธ.ค.64

82 จ้างเหมาบ ารุงรักษาสวนหยอ่ม 4,500.00            4,500.00         เฉพาะเจาะจง นางสม เอีย่มชืน่ นางสม เอีย่มชืน่ สืบราคาจากท้องตลาด จ.151/65

ประจ าเดือนมกราคม 2565 4,500.00 4,500.00 30 ธ.ค.64

83 จ้างเหมาบ ารุงรักษาสวนหยอ่ม 4,500.00            4,500.00         เฉพาะเจาะจง นายนภดล สาริกา นายนภดล สาลิกา สืบราคาจากท้องตลาด จ.152/65

ประจ าเดือนมกราคม 2565 4,500.00 4,500.00 30 ธ.ค.64

84 จ้างเหมาบ ารุงรักษาสวนหยอ่ม 4,500.00            4,500.00         เฉพาะเจาะจง นายบุญลือ โพธิใ์หญ่ นายบุญลือ โพธิใ์หญ่ สืบราคาจากท้องตลาด จ.153/65

ประจ าเดือนมกราคม 2565 4,500.00 4,500.00 30 ธ.ค.64

85 จ้างเหมาท าความสะอาดถังขยะ 2,000.00            2,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสมาน บุญทอง นายสมาน บุญทอง สืบราคาจากท้องตลาด จ.154/65

ประจ าเดือนมกราคม 2565 2,000.00 2,000.00 30 ธ.ค.64

86 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 10,980.00          10,980.00       เฉพาะเจาะจง นางรัตนา แสงเงิน นางรัตนา แสงเงิน สืบราคาจากท้องตลาด จ.155/65

ประจ าเดือนมกราคม 2565 10,980.00 10,980.00 30 ธ.ค.64

87 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 13,560.00          13,560.00       เฉพาะเจาะจง นางเบญญาภา จินดาสุรัตน์ นางเบญญาภา จินดาสุรัตน์ สืบราคาจากท้องตลาด จ.156/65

ประจ าเดือนมกราคม 2565 13,560.00 13,560.00 30 ธ.ค.64

88 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 14,460.00          14,460.00       เฉพาะเจาะจง นางสมจิตร ภาหวาย นางสมจิตร ภาหวาย สืบราคาจากท้องตลาด จ.157/65

ประจ าเดือนมกราคม 2565 14,460.00 14,460.00 30 ธ.ค.64

89 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 13,410.00          13,410.00       เฉพาะเจาะจง นางภัทรสินิล วงษ์ชัยเพ็ง นางภัทรสินิล วงษ์ชัยเพ็ง สืบราคาจากท้องตลาด จ.158/65

ประจ าเดือนมกราคม 2565 13,410.00 13,410.00 30 ธ.ค.64

90 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 9,425.00            9,425.00         เฉพาะเจาะจง นางทองหยบิ นนท์ทาราม นางทองหยบิ นนท์ทาราม สืบราคาจากท้องตลาด จ.159/65

ประจ าเดือนมกราคม 2565 9,425.00 9,425.00 30 ธ.ค.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 าเดือนธันวาคม 2564

91 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 18,187.00          18,187.00       เฉพาะเจาะจง นายศรัณย ์คงกะพันธ์ นายศรัณย ์คงกะพันธ์ สืบราคาจากท้องตลาด จ.160/65

ประจ าเดือนมกราคม 2565 18,187.00 18,187.00 30 ธ.ค.64

92 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 9,900.00            9,900.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนา แดงมูล นางสาวรัตนา แดงมูล สืบราคาจากท้องตลาด จ.161/65

ประจ าเดือนมกราคม 2565 9,900.00 9,900.00 30 ธ.ค.64

93 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 10,350.00          10,350.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวปิน่เกล้า ทองวลิา นางสาวปิน่เกล้า ทองวลิา สืบราคาจากท้องตลาด จ.162/65

ประจ าเดือนมกราคม 2565 10,350.00 10,350.00 30 ธ.ค.64

94 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 10,065.00          10,065.00       เฉพาะเจาะจง นายนที พุม่เถือ่น นายนที พุม่เถือ่น สืบราคาจากท้องตลาด จ.163/65

ประจ าเดือนมกราคม 2565 10,065.00 10,065.00 30 ธ.ค.64

95 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 1,137.50            1,137.50         เฉพาะเจาะจง นายเกรียงศักด์ิ ผิวงาม นายเกรียงศักด์ิ ผิวงาม สืบราคาจากท้องตลาด จ.164/65

ประจ าเดือนมกราคม 2565 1,137.50 1,137.50 30 ธ.ค.64

96 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 9,750.00            9,750.00         เฉพาะเจาะจง นายศุภพิพัฒน์ ธนากุลพัชร์ นายศุภพิพัฒน์ ธนากุลพัชร์ สืบราคาจากท้องตลาด จ.165/65

ประจ าเดือนมกราคม 2565 9,750.00 9,750.00 30 ธ.ค.64

97 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 9,587.50            9,587.50         เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา ทาระชาติ นายเจษฎา ทาระชาติ สืบราคาจากท้องตลาด จ.166/65

ประจ าเดือนมกราคม 2565 9,587.50 9,587.50 30 ธ.ค.64

98 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 10,562.50          10,562.50       เฉพาะเจาะจง นายชาญชัย มหากอง นายชาญชัย มหากอง สืบราคาจากท้องตลาด จ.167/65

ประจ าเดือนมกราคม 2565 10,562.50 10,562.50 30 ธ.ค.64

99 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 12,250.00          12,250.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.พลอยชยา อนันต์สลุง น.ส.พลอยชยา อนันต์สลุง สืบราคาจากท้องตลาด จ.168/65

ประจ าเดือนมกราคม 2565 12,250.00 12,250.00 30 ธ.ค.64

100 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 11,200.00          11,200.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.อ าไพ วงษ์บุตรดี น.ส.อ าไพ วงษ์บุตรดี สืบราคาจากท้องตลาด จ.169/65

ประจ าเดือนมกราคม 2565 11,200.00 11,200.00 30 ธ.ค.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 าเดือนธันวาคม 2564

101 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 3,475.80            3,475.80         เฉพาะเจาะจง พล รัตน์ ก๊อบปีเ้ซ็นเตอร์ พล รัตน์ ก๊อบปีเ้ซ็นเตอร์ สืบราคาจากท้องตลาด จ.170/65

ประจ าเดือนมกราคม 2565 3,475.80 3,475.80 30 ธ.ค.64

102 จ้างเหมาก าจัดขยะติดเชือ้ 30,951.00          30,951.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ส.เรืองโรจน์สระบุรี ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ส.เรืองโรจน์สระบุรี สืบราคาจากท้องตลาด จ.171/65

ประจ าเดือนมกราคม 2565 30,951.00 30,951.00 30 ธ.ค.64

103 จ้างเหมาก าจัดขยะติดเชือ้ 28,192.00          28,192.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ส.เรืองโรจน์สระบุรี ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ส.เรืองโรจน์สระบุรี สืบราคาจากท้องตลาด จ.172/65

(ศูนยพ์ักคอย CI ห้วยบง) 28,192.00 28,192.00 30 ธ.ค.64

104 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) 3,360.00            3,360.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั สายน้ าทิพย์เด็รตอลแลบอราตอร่ี จ ากัด บริษทั สายน้ าทิพย์เด็รตอลแลบอราตอร่ี จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด จ.173/65

ประจ าเดือนมกราคม 2565 3,360.00 3,360.00 30 ธ.ค.64

105 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) 22,730.00          22,730.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซาซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซาซีแลม จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด จ.174/65

ประจ าเดือนมกราคม 2565 22,730.00 22,730.00 30 ธ.ค.64

106 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) 23,240.00          23,240.00       เฉพาะเจาะจง ศูนยบ์ริการโลหิตแห่งขาติ สภากาชาด ศูนยบ์ริการโลหิตแห่งขาติ สภากาชาด สืบราคาจากท้องตลาด จ.175/65

ประจ าเดือนมกราคม 2565 23,240.00 23,240.00 30 ธ.ค.64

107 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) 24,260.00          24,260.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.ซี.ท ีลาบอราตอร่ี เซอร์วสิ จ ากดั บริษทั พี.ซี.ท ีลาบอราตอร่ี เซอร์วสิ จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด จ.176/65

ประจ าเดือนมกราคม 2565 24,260.00 24,260.00 30 ธ.ค.64

109 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ LAB 300.00              300.00            เฉพาะเจาะจง สถาบันนิติเวชวทิยา สถาบันนิติเวชวทิยา สืบราคาจากท้องตลาด จ.178/65

300.00 300.00 30 ธ.ค.64



เร่ิมใชโ้ปรแกรมพีปุ่ย๋






















