
แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

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

1 วสัดุก่อสร้าง 727.60              727.60            เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามพัฒนาค้าไม้ จ ากัด บริษัท สยามพัฒนาค้าไม้ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.64.2/65

727.60 727.60 5 ม.ค. 65

2 ครุภัณฑ์อืน่ 7,800.00            7,800.00         เฉพาะเจาะจง ที เค กรุ๊ป ที ่เค กรุ๊ป สืบราคาจากท้องตลาด ซ.65.2/65

7,800.00 7,800.00 5 ม.ค. 65

3 วสัดุงานบ้านงานครัว 8,598.13            8,598.13         เฉพาะเจาะจง บริษัท ประภาศรีพลาสติก บริษัท ประภาศรีพลาสติก สืบราคาจากท้องตลาด ซ.66.2/65

แอนด์อิเล็คทริค จ ากัด แอนด์อิเล็คทริค จ ากัด

8,598.13 8,598.13 5 ม.ค. 65

4 วสัดุบริโภค 1,980.00            1,980.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรมม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรมม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.67.2/65

1,980.00 1,980.00 5 ม.ค. 65

5 วสัดุงานบ้านงานครัว 6,804.00            6,804.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.68.2/65

6,804.00 6,804.00 5 ม.ค. 65

6 จ้างเหมาบริการอืน่ 1,000.00            1,000.00         เฉพาะเจาะจง ที เค กรุ๊ป ที เค กรุ๊ป สืบราคาจากท้องตลาด จ.179/65

1,000.00 1,000.00 5 ม.ค. 65

7 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 3,953.56            3,953.56         เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าลพบุรีอุมดมชัย บริษัท โตโยต้าลพบุรีอุมดมชัย สืบราคาจากท้องตลาด จ.180/65

และขนส่ง ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด

3,953.56 3,953.56 5 ม.ค. 65

8 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ LAB 300.00              300.00            เฉพาะเจาะจง สถาบันนิติเวชวทิยา สถาบันนิติเวชวทิยา สืบราคาจากท้องตลาด จ.181/65

300.00 300.00 5 ม.ค. 65

9 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 1,284.00            1,284.00         เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งศิริโรจน์การไฟฟ้า หจก.รุ่งศิริโรจน์การไฟฟ้า สืบราคาจากท้องตลาด ซ.69.2/65

1,284.00 1,284.00 6 ม.ค. 65

10 วสัดุบริโภค 4,704.00            4,704.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรมม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรมม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.70.2/65

4,704.00 4,704.00 6 ม.ค. 65

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

โรงพยาบาลพัฒนานิคม งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

ประจ าเดือนมกราคม 2565
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11 วสัดุบริโภค 140.00              140.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรมม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรมม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.71.2/65

140.00 140.00 6 ม.ค. 65

12 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 4,500.00            4,500.00         เฉพาะเจาะจง พล รัตน์ ก๊อบปีเ้ซ็นเตอร์ พล รัตน์ ก๊อบปีเ้ซ็นเตอร์ สืบราคาจากท้องตลาด จ.182/65

4,500.00 4,500.00 6 ม.ค. 65

13 วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 100.00              100.00            เฉพาะเจาะจง พรพรรณ ออยล์ (สาขา2) พรพรรณ ออยยล์ (สาขา2) สืบราคาจากท้องตลาด ซ.72.2/65

100.00 100.00 7 ม.ค. 65

14 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 1,112.80            1,112.80         เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งศิริโรจน์การไฟฟ้า หจก.รุ่งศิริโรจน์การไฟฟ้า สืบราคาจากท้องตลาด ซ.73.2/65

1,112.80 1,112.80 7 ม.ค. 65

15 วสัดุบริโภค 1,980.00            1,980.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรมม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรมม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.74.2/65

1,980.00 1,980.00 10 ม.ค. 65

16 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 680.00              680.00            เฉพาะเจาะจง จักรวาล จักรวาล สืบราคาจากท้องตลาด ซ.75.2/65

680.00 680.00 10 ม.ค. 65

17 วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 100.00              100.00            เฉพาะเจาะจง ปัม๊น้ ามัน สุจินดา บริการ ปัม๊น้ ามัน สุจินดา บริการ สืบราคาจากท้องตลาด ซ.76.2/65

100.00 100.00 10 ม.ค. 65

18 วสัดุส านักงาน 1,695.00            1,695.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.77/.2/65

1,695.00 1,695.00 10 ม.ค. 65

19 วสัดุงานบ้านงานครัว 980.00              980.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.78.2/65

980.00 980.00 10 ม.ค. 65

20 ครุภัณฑ์การแพทย์ 57,000.00          57,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โนวา เวอร์ทา (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั โนวา เวอร์ทา (ประเทศไทย) จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.79.2/65

57,000.00 57,000.00 11 ม.ค. 65
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21 วสัดุส านักงาน 150.00              150.00            เฉพาะเจาะจง รวโีฟน รวโีฟน สืบราคาจากท้องตลาด ซ.80.2/65

150.00 150.00 11 ม.ค. 65

22 ครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากวา่เกณฑ์ 34,000.00          34,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.81.2/65

34,000.00 34,000.00 12 ม.ค. 65

23 วสัดุก่อสร้าง 1,241.20            1,241.20         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามพัฒนาค้าไม้ จ ากัด บริษัท สยามพัฒนาค้าไม้ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.82.2/65

1,241.20 1,241.20 12 ม.ค. 65

24 วสัดุก่อสร้าง 4,000.00            4,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ปิยะเซอร์วสิ เซ็นเตอร์ หจก.ปิยะเซอร์วสิ เซ็นเตอร์ สืบราคาจากท้องตลาด ซ.83.2/65

4,000.00 4,000.00 12 ม.ค. 65

25 วสัดุบริโภค 5,325.00            5,325.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรมม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรมม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.84.2/65

5,325.00 5,325.00 13 ม.ค. 65

26 วสัดุบริโภค 248.00              248.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรมม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรมม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.85.2/65

248.00 248.00 13 ม.ค. 65

27 วสัดุส านักงาน 2,460.00            2,460.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.86.2/65

2,460.00 2,460.00 14 ม.ค. 65

28 วสัดุงานบ้านงานครัว 2,730.00            2,730.00         เฉพาะเจาะจง พัฒนาแก๊ส พัฒนาแก๊ส สืบราคาจากท้องตลาด ซ.87.2/65

2,730.00 2,730.00 14 ม.ค. 65

29 วสัดุงานบ้านงานครัว 2,730.00            2,730.00         เฉพาะเจาะจง พัฒนาแก๊ส พัฒนาแก๊ส สืบราคาจากท้องตลาด ซ.88.2/65

2,730.00 2,730.00 14 ม.ค. 65

30 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 5,532.44            5,532.44         เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าลพบุรีอุมดมชัย บริษัท โตโยต้าลพบุรีอุมดมชัย สืบราคาจากท้องตลาด จ.183/65

และขนส่ง ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด 14 ม.ค. 65

5,532.44 5,532.44
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31 วสัดุบริโภค 2,635.00            2,635.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรมม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรมม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.89.2/65

2,635.00 2,635.00 17 ม.ค. 65

32 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 2,500.00            2,500.00         เฉพาะเจาะจง เปีย๊กมอเตอร์ เปีย๊กมอเตอร์ สืบราคาจากท้องตลาด จ.184/65

2,500.00 2,500.00 18 ม.ค. 65

32 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ LAB 270.00              270.00            เฉพาะเจาะจง คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหดิล คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหดิล สืบราคาจากท้องตลาด จ.185/65

270.00 270.00 18 ม.ค. 65

34 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ LAB 270.00              270.00            เฉพาะเจาะจง คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหดิล คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหดิล สืบราคาจากท้องตลาด จ.186/65

270.00 270.00 18 ม.ค. 65

35 วสัดุการแพทย์ 29,449.61          29,449.61       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไคนีติคส์ แอคเซ่ียม จ ากัด บริษัท ไคนีติคส์ แอคเซ่ียม จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.90.2/65

29,449.61 29,449.61 19 ม.ค. 65

36 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 85,493.00          85,493.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั คลีนโปรดักส์ แอนด์เซอร์วสิ จ ากดั บริษทั คลีนโปรดักส์ แอนด์เซอร์วสิ จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.91.2/65

85,493.00 85,493.00 19 ม.ค. 65

37 วสัดุคอมพิวเตอร์ 46,350.00          46,350.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เอส.พ.ีพารากอน ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เอส.พ.ีพารากอน สืบราคาจากท้องตลาด ซ.92.2/65

46,350.00 46,350.00 19 ม.ค. 65

38 วสัดุคอมพิวเตอร์ 13,915.00          13,915.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เอส.พ.ีพารากอน ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เอส.พ.ีพารากอน สืบราคาจากท้องตลาด ซ.93.2/65

13,915.00 13,915.00 19 ม.ค. 65

39 วสัดุบริโภค 294.00              294.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรมม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรมม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.94.2/65

294.00 294.00 20 ม.ค. 65

40 วสัดุบริโภค 2,109.00            2,109.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรมม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรมม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.95.2/65

2,109.00 2,109.00 20 ม.ค. 65



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 าเดือนมกราคม 2565

41 วสัดุอืน่ 3,100.00            3,100.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.96.2/65

3,100.00 3,100.00 21 ม.ค. 65

41 ครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากวา่เกณฑ์ 1,125.00            1,125.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.97.2/65

1,125.00 1,125.00 21 ม.ค. 65

43 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 3,500.00            3,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.98.2/65

3,500.00 3,500.00 21 ม.ค. 65

44 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 6,325.00            6,325.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.99.2/65

6,325.00 6,325.00 21 ม.ค. 65

45 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 44,762.00          44,762.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.100.2/65

44,762.00 44,762.00 21 ม.ค. 65

46 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 8,940.00            8,940.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.101.2/65

8,940.00 8,940.00 21 ม.ค. 65

47 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 4,975.50            4,975.50         เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าลพบุรีอุมดมชัย บริษัท โตโยต้าลพบุรีอุมดมชัย สืบราคาจากท้องตลาด จ.187/65

และขนส่ง ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด 24 ม.ค. 65

4,975.50 4,975.50

48 ครุภัณฑ์การแพทย์ 350,000.00        350,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล สืบราคาจากท้องตลาด ซ.102.2/65

อิควปิเมนท์ จ ากัด อิควปิเมนท์ จ ากัด 25 ม.ค. 65

350,000.00 350000

49 ครุภัณฑ์การแพทย์ 459,000.00        459,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเดนท์ จ ากัด บริษัท สยามเดนท์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.103.2/65

459,000.00 459,000.00 25 ม.ค. 65

50 วสัดุก่อสร้าง 1,485.16            1,485.16         เฉพาะเจาะจง ไทยพัฒนา ไทยพัฒนา สืบราคาจากท้องตลาด ซ.104.2/65

1,485.16 1,485.16 25 ม.ค. 65



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 าเดือนมกราคม 2565

51 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 2,958.55            2,958.55         เฉพาะเจาะจง ไทยพัฒนา ไทยพัฒนา สืบราคาจากท้องตลาด ซ.105.2/65

2,958.55 2,958.55 25 ม.ค. 65

52 วสัดุบริโภค 6,000.00            6,000.00         เฉพาะเจาะจง นายธนาศักด์ิ มาช่วย นายธนาศักด์ิ มาช่วย สืบราคาจากท้องตลาด ซ.106.2/65

6,000.00 6,000.00 25 ม.ค. 65

53 วสัดุบริโภค 3,264.00            3,264.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรมม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรมม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.107.2/65

3,264.00 3,264.00 25 ม.ค. 65

54 วสัดุก่อสร้าง 3,466.80            3,466.80         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามพัฒนาค้าไม้ จ ากัด บริษัท สยามพัฒนาค้าไม้ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.108.2/65

3,466.80 3,466.80 25 ม.ค. 65

55 ครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากวา่เกณฑ์ 7,990.00            7,990.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เอส.พ.ีพารากอน ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เอส.พ.ีพารากอน สืบราคาจากท้องตลาด ซ.109.2/65

7,990.00 7,990.00 25 ม.ค. 65

56 วสัดุบริโภค 5,758.00            5,758.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรมม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรมม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.110.2/65

5,758.00 5,758.00 27 ม.ค. 65

57 วสัดุบริโภค 231.00              231.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรมม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรมม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.111.2/65

231.00 231.00 27 ม.ค. 65

58 วสัดุคอมพิวเตอร์ 8,500.00            8,500.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เอส.พ.ีพารากอน ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เอส.พ.ีพารากอน สืบราคาจากท้องตลาด ซ.112.2/65

8,500.00 8,500.00 27 ม.ค. 65

59 วสัดุบริโภค 20,823.00          20,823.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.113.2/65

20,823.00 20,823.00 28 ม.ค. 65

60 ครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากวา่เกณฑ์ 21,400.00          21,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นวพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ หจก.นวพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ สืบราคาจากท้องตลาด ซ.115.2/65

21,400.00 21,400.00 28 ม.ค. 65



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 าเดือนมกราคม 2565

61 วสัดุงานบ้านงานครัว 6,516.00            6,516.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เคซีซีพี 2011 กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เคซีซีพี 2011 กรุ๊ป จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.116.2/65

6,516.00 6,516.00 28 ม.ค. 65

62 จ้างเหมาบริการอืน่ 65,000.00          65,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ สมโชติ นายสมบัติ สมโชติ สืบราคาจากท้องตลาด จ.188/65

65,000.00 65,000.00 28 ม.ค. 65

63 จ้างเหมาบริการอืน่ 32,500.00          32,500.00       เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ สมโชติ นายสมบัติ สมโชติ สืบราคาจากท้องตลาด จ.189/65

32,500.00 32,500.00 28 ม.ค. 65

64 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 1,950.00            1,950.00         เฉพาะเจาะจง นางสุภาณี เริงศิริ นางสุภาณี เริงศิริ สืบราคาจากท้องตลาด จ.190/65

ประจ าเดือนมกราคม 65 1,950.00 1,950.00 28 ม.ค. 65

65 วสัดุส านักงาน 2,730.00            2,730.00         เฉพาะเจาะจง พัฒนาแก๊ส พัฒนาแก๊ส สืบราคาจากท้องตลาด ซ.117.2/65

2,730.00 2,730.00 31 ม.ค. 65

66 ครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากวา่เกณฑ์ 10,700.00          10,700.00       เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งศิริโรจน์การไฟฟ้า หจก.รุ่งศิริโรจน์การไฟฟ้า สืบราคาจากท้องตลาด ซ.118.2/65

10,700.00 10,700.00 31 ม.ค. 65

67 วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 44,650.00          44,650.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพัฒนานิคม จ ากัด สหกรณ์การเกษตรพัฒนานิคม จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.119.2/65

ประจ าเดือนกุมภาพันธ ์2565 44,650.00 44,650.00 31 ม.ค. 65

68 วสัดุบริโภค 27,611.00          27,611.00       เฉพาะเจาะจง นางนงนุช สีเสน นางนงนุช สีเสน สืบราคาจากท้องตลาด ซ.120.2/65

ประจ าเดือนกุมภาพันธ ์2565 27,611.00 27,611.00 31 ม.ค. 65

69 วสัดุบริโภค 3,066.00            3,066.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวนันท์สินี นิสภวาณิชย์ นางสาวนันท์สินี นิสภวาณิชย์ สืบราคาจากท้องตลาด ซ.121.2/65

ประจ าเดือนกุมภาพันธ ์2565 3,066.00 3,066.00 31 ม.ค. 65

70 วสัดุการแพทย์ 8,089.20            8,089.20         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั จนัทรากรณ์ ออ๊กซิเจน หา้งหุน้ส่วนจ ากดั จนัทรากรณ์ ออกซิเจน สืบราคาจากท้องตลาด ซ.122.2/65

8,089.20 8,089.20 31 ม.ค. 65



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 าเดือนมกราคม 2565

71 จ้างเหมาก าจัดขนยะมูลฝอย 500.00              500.00            เฉพาะเจาะจง ส านักงานเทศบาลต าบลพัฒนานิคม ส านักงานเทศบาลต าบลพัฒนานิคม สืบราคาจากท้องตลาด จ.191/65

ประจ าเดือนกุมภาพันธ ์2565 500.00 500.00 31 ม.ค. 65

72 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) 3,500.00            3,500.00         เฉพาะเจาะจง ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท์ี ่3 นครสวรรค์ ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท์ี ่3 นครสวรรค์ สืบราคาจากท้องตลาด จ.192/65

3,500.00 3,500.00 31 ม.ค. 65

73 จ้างเหมาบ ารุงรักษาสวนหยอ่ม 9,000.00            9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายชัยณรงค์ ห่านทอง นายชัยณรงค์ ห่านทอง สืบราคาจากท้องตลาด จ.193/65

ประจ าเดือนกุมภาพันธ ์2565 9,000.00 9,000.00 31 ม.ค. 65

74 จ้างเหมาบ ารุงรักษาสวนหยอ่ม 4,500.00            4,500.00         เฉพาะเจาะจง นางสวาท น้ าหอม นางสวาท น้ าหอม สืบราคาจากท้องตลาด จ.194/65

ประจ าเดือนกุมภาพันธ ์2565 4,500.00 4,500.00 31 ม.ค. 65

75 จ้างเหมาบ ารุงรักษาสวนหยอ่ม 4,500.00            4,500.00         เฉพาะเจาะจง นางสม เอีย่มชืน่ นางสม เอีย่มชืน่ สืบราคาจากท้องตลาด จ.195/65

ประจ าเดือนกุมภาพันธ ์2565 4,500.00 4,500.00 31 ม.ค. 65

76 จ้างเหมาบ ารุงรักษาสวนหยอ่ม 4,500.00            4,500.00         เฉพาะเจาะจง นายนภดล สาริกา นายนภดล สาลิกา สืบราคาจากท้องตลาด จ.196/65

ประจ าเดือนกุมภาพันธ ์2565 4,500.00 4,500.00 31 ม.ค. 65

77 จ้างเหมาบ ารุงรักษาสวนหยอ่ม 4,500.00            4,500.00         เฉพาะเจาะจง นายบุญลือ โพธิใ์หญ่ นายบุญลือ โพธิใ์หญ่ สืบราคาจากท้องตลาด จ.167/65

ประจ าเดือนกุมภาพันธ ์2565 4,500.00 4,500.00 31 ม.ค. 65

78 จ้างเหมาท าความสะอาดถังขยะ 2,000.00            2,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสมาน บุญทอง นายสมาน บุญทอง สืบราคาจากท้องตลาด จ.198/65

ประจ าเดือนกุมภาพันธ ์2565 2,000.00 2,000.00 31 ม.ค. 65

79 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 11,850.00          11,850.00       เฉพาะเจาะจง นางรัตนา แสงเงิน นางรัตนา แสงเงิน สืบราคาจากท้องตลาด จ.199/65

ประจ าเดือนกุมภาพันธ ์2565 11,850.00 11,850.00 31 ม.ค. 65

80 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 11,040.00          11,040.00       เฉพาะเจาะจง นางเบญญาภา จินดาสุรัตน์ นางเบญญาภา จินดาสุรัตน์ สืบราคาจากท้องตลาด จ.200/65

ประจ าเดือนกุมภาพันธ ์2565 11,040.00 11,040.00 31 ม.ค. 65

81 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 13,560.00          13,560.00       เฉพาะเจาะจง นางสมจิตร ภาหวาย นางสมจิตร ภาหวาย สืบราคาจากท้องตลาด จ.201/65

ประจ าเดือนกุมภาพันธ ์2565 13,560.00 13,560.00 31 ม.ค. 65



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 าเดือนมกราคม 2565

82 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 12,390.00          12,390.00       เฉพาะเจาะจง นางภัทรสินิล วงษ์ชัยเพ็ง นางภัทรสินิล วงษ์ชัยเพ็ง สืบราคาจากท้องตลาด จ.202/65

ประจ าเดือนกุมภาพันธ ์2565 12,390.00 12,390.00 31 ม.ค. 65

83 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) 51,558.00          51,558.00       เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช สืบราคาจากท้องตลาด จ.203/65

ประจ าเดือนมกราคม 2565 51,558.00 51,558.00 31 ม.ค. 65

84 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) 109,500.00        109,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ลพบุรี เอ็ม อาร์ ไอ จ ากัด บริษัท ลพบุรี เอ็ม อาร์ ไอ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด จ.204/65

ประจ าเดือนมกราคม 2565 109,500.00 109,500.00 31 ม.ค. 65

85 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) 109,200.00        109,200.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เรดิกา อิมเมจจิง้ จ ากัด บริษัท เรดิกา อิมเมจจิง้ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด จ.205/65

ประจ าเดือนมกราคม 2565 109,200.00 109,200.00 31 ม.ค. 65

86 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 9,100.00            9,100.00         เฉพาะเจาะจง นางทองหยบิ นนท์ทราม นางทองหยบิ นนท์ทราม สืบราคาจากท้องตลาด จ.206/65

ประจ าเดือนกุมภาพันธ ์2565 9,100.00 9,100.00 31 ม.ค. 65

87 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 13,875.00          13,875.00       เฉพาะเจาะจง นายศรัญย ์คงกะพันธ์ นายศรัญย ์คงกะพันธ์ สืบราคาจากท้องตลาด จ.207/65

ประจ าเดือนกุมภาพันธ ์2565 13,875.00 13,875.00 31 ม.ค. 65

88 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 10,350.00          10,350.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนา แดงมูล นางสาวรัตนา แดงมูล สืบราคาจากท้องตลาด จ208/65

ประจ าเดือนกุมภาพันธ ์2565 10,350.00 10,350.00 31 ม.ค. 65

89 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 10,350.00          10,350.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวปิน่เกล้า ทองวสิา นางสาวปิน่เกล้า ทองวสิา สืบราคาจากท้องตลาด จ.209/65

ประจ าเดือนกุมภาพันธ ์2565 10,350.00 10,350.00 31 ม.ค. 65

90 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 7,260.00            7,260.00         เฉพาะเจาะจง นายนที พุม่เถือ่น นายนที พุม่เถือ่น สืบราคาจากท้องตลาด จ.210/65

ประจ าเดือนกุมภาพันธ ์2565 7,260.00 7,260.00 31 ม.ค. 65

91 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 7,800.00            7,800.00         เฉพาะเจาะจง นายศุภพิพัฒน์ ธนากุลพัชร์ นายศุภพิพัฒน์ ธนากุลพัชร์ สืบราคาจากท้องตลาด จ.211/65

ประจ าเดือนกุมภาพันธ ์2565 7,800.00 7,800.00 31 ม.ค. 65

92 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 6,825.00            6,825.00         เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา ทาระชาติ นายเจษฎา ทาระชาติ สืบราคาจากท้องตลาด จ.212/65

ประจ าเดือนกุมภาพันธ ์2565 6,825.00 6,825.00 31 ม.ค. 65



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 าเดือนมกราคม 2565

93 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 8,450.00            8,450.00         เฉพาะเจาะจง นายชาญชัย มหทอง นายชาญชัย มหทอง สืบราคาจากท้องตลาด จ.213/65

ประจ าเดือนกุมภาพันธ ์2565 8,450.00 8,450.00 31 ม.ค. 65

94 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 10,150.00          10,150.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอยชยา อนันต์สลุง นางสาวพลอยชยา อนันต์สลุง สืบราคาจากท้องตลาด จ.214/65

ประจ าเดือนกุมภาพันธ ์2565 10,150.00 10,150.00 31 ม.ค. 65

95 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 9,800.00            9,800.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวอ าไพ วงษ์บุตรดี นางสาวอ าไพ วงษ์บุตรดี สืบราคาจากท้องตลาด จ.215/65

ประจ าเดือนกุมภาพันธ ์2565 9,800.00 9,800.00 31 ม.ค. 65

96 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 4,158.00            4,158.00         เฉพาะเจาะจง พล รัตน์ ก๊อบปีเ้ซ็นเตอร์ พล รัตน์ ก๊อบปีเ้ซ็นเตอร์ สืบราคาจากท้องตลาด จ.216/65

ประจ าเดือนกุมภาพันธ ์2565 4,158.00 4,158.00 31 ม.ค. 65






















