
วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 30/12/2563 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 15,140.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/132

วงเงิน 15,140.00 บาท วงเงิน 15,140.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 4 มค.2564

2 30/12/2563 จ้างเหมาก้าจัดขยะติดเช้ือ 12,509.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/133

วงเงิน 12,509.00 บาท วงเงิน 12,509.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 4 มค.2564

3 30/12/2563  ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 19,206.50           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สระบุรี ที.ไอ.จี.แก๊ส หจก.สระบุรี ที.ไอ.จี.แก๊ส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/134

วงเงิน 19,206.50 บาท วงเงิน 19,206.50 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 4 มค.2564

4 30/12/2563 เช่าเคร่ืองอ่านและแปลงสัญญาณภาพ 32,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮทริกซ์ จ้ากัด บริษัท ไฮทริกซ์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/135

เอกซเรย์เป็นดิจิตอล วงเงิน 32,000.00 บาท วงเงิน 32,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 4 มค.2564

5 30/12/2563 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 4,824.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชาลิสา ซีร็อกส์ ร้านชาลิสา ซีร็อกส์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/136

วงเงิน 4,824.00 บาท วงเงิน 4,824.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 4 มค.2564

6 30/12/2563 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,090.00             วิธีเฉพาะเจาะจง น้้าด่ืมสะบายดี น้้าด่ืมสะบายดี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/137

วงเงิน 3,090.00 บาท วงเงิน 3,090.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 4 มค.2564

7 30/12/2563 เช่าท่ีดิน 15,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายธเนศ  ปุลพัฒน์ นายธเนศ  ปุลพัฒน์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/153

วงเงิน  15,000.00 บาท วงเงิน  15,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 4 มค.2564

8 4/1/2564 จ้างเหมาต่อเติมและติดต้ังกระจก 240,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจ้านงค์  ทองย้อย นางสาวจ้านงค์  ทองย้อย ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/138

กรอบอลูมิเนียมอาคารพิเศษ 16 เตียง วงเงิน 240,000.00 บาท วงเงิน 240,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 6 มค.2564

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
                                                       หน่วยงาน โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

9 6/1/2564 จ้างเหมาบ้ารุงรักษายานพาหนะ 3,766.40            วิธีเฉพาะเจาะจง สมศักด์ิ การช่าง สมศักด์ิ การช่าง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/139

วงเงิน 3,766.40 บาท วงเงิน 3,766.40 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 4 มค. 2564

10 6/1/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 23,630.00           วิธีเฉพาะเจาะจง สระบุรีภัณฑ์ สระบุรีภัณฑ์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/140

วงเงิน 23,630.00 บาท วงเงิน 23,630.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 7 มค. 2564

11 6/1/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 7,050.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/141

วงเงิน 7,050.00 บาท วงเงิน 7,050.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 8 มค. 2564

12 6/1/2564 ซ้ือวัดสุการเกษตร 200.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ภานุวัฒน์อุปกรณ์การเกษตร ภานุวัฒน์อุปกรณ์การเกษตร ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/142

วงเงิน 200.00 บาท วงเงิน 200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 6 มค. 2564

13 6/1/2564 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4,415.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมนต์ หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/143

วงเงิน 4,415.00 บาท วงเงิน 4,415.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 6 มค. 2564

14 7/1/2564 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 6,130.00            วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/144

วงเงิน 6,130.00 บาท วงเงิน 6,130.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 8 มค. 2564

15 8/1/2564 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 704.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแก้วเกด ก็อปป้ีเซนเตอร์ ร้านแก้วเกด ก็อปป้ีเซนเตอร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/145

วงเงิน 704.00 บาท วงเงิน 704.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 8 มค. 2564

16 8/1/2564 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 21,118.00           วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/146

วงเงิน 21,118.00 บาท วงเงิน 21,118.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 มค. 2564

17 8/1/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,457.62            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รัตนโชติกิจ จ้ากัด บริษัท รัตนโชติกิจ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/147

วงเงิน 4,457.62 บาท วงเงิน 4,457.62 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 มค. 2564

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

18 8/1/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 470.80               วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สัมพันธ์อินเตอร์เทรด บ.สัมพันธ์อินเตอร์เทรด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/148

วงเงิน 470.80 บาท วงเงิน 470.80 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 มค. 2564

19 8/1/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,670.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/149

วงเงิน 2,670.00 บาท วงเงิน 2,670.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 มค. 2564

20 8/1/2564 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 15,626.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/150

วงเงิน 15,626.00 บาท วงเงิน 15,626.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 มค. 2564

21 11/1/2564 จ้างเหมาพิมพ์ฉลากยา 1,200.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ล้านอ๊อด ล้านอ๊อด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/151

วงเงิน 1,200.00 บาท วงเงิน 1,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 มค. 2564

22 11/1/2564 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 36,300.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นัทธมนเพรส จก. บ.นัทธมนเพรส จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/152

วงเงิน 36,300.00 บาท วงเงิน 36,300.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 13 มค. 2564

23 11/1/2564 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 28,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง สมศักด์ิ การช่าง สมศักด์ิ การช่าง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/153

วงเงิน 28,000.00 บาท วงเงิน 28,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 13 มค. 2564

23 11/1/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ 1,358.90            วิธีเฉพาะเจาะจง สมศักด์ิ การช่าง สมศักด์ิ การช่าง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/154

วงเงิน 1,358.90 บาท วงเงิน 1,358.90 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มค. 2564

24 11/1/2564 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 3,090.00             วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมนต์ หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/155

วงเงิน 3,090.00 บาท วงเงิน 3,090.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มค. 2564

25 11/1/2564 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 6,800.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมนต์ หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/156

วงเงิน 6,800.00 บาท วงเงิน 6,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 มค. 2564

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

26 12/1/2564  จ้างเหมาบ้ารุงรักษายานพาหนะ 1,786.90            วิธีเฉพาะเจาะจง สมศักด์ิ การช่าง สมศักด์ิ การช่าง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/157

วงเงิน 1,786.90 บาท วงเงิน 1,786.90 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มค. 2564

27 12/1/2564 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 340.00               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/158

วงเงิน 340.00 บาท วงเงิน 340.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 มค. 2564

28 12/1/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,284.00            เฉพาะเจาะจง บ.สยามยูเน่ียนเคมีคอล จก. บ.สยามยูเน่ียนเคมีคอล จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.305/159

วงเงิน 1,284.00  บาท วงเงิน 1,284.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 13 มค. 2564

29 12/1/2564  ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 5,175.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมนต์ หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/160

วงเงิน 5,175.00 บาท วงเงิน 5,175.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 มค. 2564

30 14/1/2564 ซ้ือวัสดุยานพาหนะ 3,638.00            วิธีเฉพาะเจาะจง สมศักด์ิ การช่าง สมศักด์ิ การช่าง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/161

วงเงิน 3,638.00 บาท วงเงิน 3,638.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มค. 2564

31 14/1/2564 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 7,276.00            เฉพาะเจาะจง สมศักด์ิ การช่าง สมศักด์ิ การช่าง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.305/162

วงเงิน 7,276.00 วงเงิน 7,276.01 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มค. 2564

32 14/1/2564  ซ้ือวัสดุยานพาหนะ 3,638.00            วิธีเฉพาะเจาะจง สมศักด์ิ การช่าง สมศักด์ิ การช่าง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/163

วงเงิน 3,638 บาท วงเงิน 3,638 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มค. 2564

33 14/1/2564 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 660.00               วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/164

วงเงิน 660.00 บาท วงเงิน 660.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มค. 2564

34 14/1/2564 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 11,960.00           เฉพาะเจาะจง บ.สระบุรี ไอ ที เฮาส์ จก. บ.สระบุรี ไอ ที เฮาส์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.305/165

วงเงิน 11,960.00 บาท วงเงิน 11,960.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มค. 2564

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

35 15/1/2564  ซ้ือวัสดุส้านักงาน 560.00               วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/166

วงเงิน 560.00 บาท วงเงิน 560.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มค. 2564

36 15/1/2564 ซ้ือวัสดุการเกษตร 400.01               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/167

วงเงิน 400.01 บาท วงเงิน 400.01 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มค. 2564

37 18/1/2564 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 11,110.00           เฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมนต์ หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.305/168

วงเงิน 11,110.00  บาท วงเงิน 11,110.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 มค. 2564

38 19/1/2564  ซ้ือครุภัณพ์ไฟฟ้าและวิทยุ 10,780.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ชวน อิเล็กทรอนิกส์ ชวน อิเล็กทรอนิกส์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/169

วงเงิน 10,780.00 บาท วงเงิน 10,780.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 มค. 2564

39 19/1/2564 จ้างเหมาติดต้ังมุ้งลวดบานเล่ือนห้อง 2,600.00             วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมเกียรติ สมศรี นายสมเกียรติ สมศรี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/170

เก็บขยะติดเช้ือ วงเงิน 2,600.00 บาท วงเงิน 2,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 มค. 2564

40 22/1/2564 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 3,367.42            เฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.305/171

วงเงิน 3,367.42. วงเงิน 3,367.42. และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 25 มค. 2564

41 22/1/2564  จ้างตรวจวิเคราะห์น้้าบริโภคในภาชนะ 6,900.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี4สระบุรีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี4สระบุรี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/172

 ท่ีบรรจุปิดสนิท วงเงิน 6,900 บาท วงเงิน 6,900 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 22 มค. 2564

42 22/1/2564 จ้างเหมาตัดต้นไม้ 1,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  ฤทัยธรรม นายประเสริฐ  ฤทัยธรรม ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/173

วงเงิน 1,000.00 บาท วงเงิน 1,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 22 มค. 2564

43 22/1/2564 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 52,800.00           เฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.305/174

วงเงิน 52,800.00 บาท วงเงิน 52,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 125 มค. 2564

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

44 12-Jan-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,800.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัลดรักเฮ้าส์ จ้ากัด บริษัท เยเนอรัลดรักเฮ้าส์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/69

วงเงิน 4,800.00 บาท วงเงิน 4,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 มค.2564

45 12-Jan-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 33,281.28           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/70

วงเงิน 33,281.28 บาท วงเงิน 33,281.28 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 มค..2564

46 12-Jan-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 64,200.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/71

วงเงิน 64,200.00บาท วงเงิน 64,200.00บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 มค.2564

47 12-Jan-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,840.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/72

วงเงิน 12,840.00 บาท วงเงิน 12,840.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 มค.2564

48 12-Jan-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,240.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเอ็นบีลาบอราตอร่ี จ้ากัด บริษัท เอเอ็นบีลาบอราตอร่ี จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/73

วงเงิน 6,240.00 บาท วงเงิน 6,240.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 มค..2564

49 15-Jan-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,250.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ้ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/74

วงเงิน 11,250.00 บาท วงเงิน 11,250.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มค.2564

50 15-Jan-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 10,600.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ จ้ากัด บริษัท พาตาร์แลบ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/75

วงเงิน 10,600.00 บาท วงเงิน 10,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มค..2564

51 15-Jan-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,924.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติก จ้ากัด บริษัท แอตแลนติก จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/76

วงเงิน 2,924.00 บาท วงเงิน 2,924.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มค.2564

ล าดับ

ท่ี

แบบ สขร.1



วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

52 15-Jan-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,900.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จ้ากัด บริษัท ยูเมด้า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/77

วงเงิน 2,900.00 บาท วงเงิน 2,900.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มค.2564

53 15-Jan-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,900.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ้ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/78

วงเงิน 1,900.00 บาท วงเงิน 1,900.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มค..2564

54 15-Jan-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,900.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ้ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/79

วงเงิน 4,900.00 บาท วงเงิน 4,900.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มค.2564

55 15-Jan-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 14,396.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด บริษัท อาร์เอ็กฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/80

วงเงิน 14,396.00 บาท วงเงิน 14,396.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มค.2564

56 15-Jan-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,340.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ้ากัด บริษัท เมดไลน์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/81

วงเงิน 8,340.00 บาท วงเงิน 8,340.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มค..2564

57 15-Jan-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,900.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ้ากัด บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/82

วงเงิน 6,900.00 บาท วงเงิน 6,900.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มค.2564

58 15-Jan-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 27,600.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัล จ้ากัด บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/83

วงเงิน 27,600.00 บาท วงเงิน 27,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มค..2564

59 15-Jan-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,885.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีแอลเอช จ้ากัด บริษัท บีแอลเอช จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/84

วงเงิน 5,885.00 บาท วงเงิน 5,885.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มค.2564

ล าดับ

ท่ี

แบบ สขร.1



วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

60 15-Jan-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 46,850.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/85

วงเงิน 46,850.00บาท วงเงิน 46,850.00บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มค.2564

61 15-Jan-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,950.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่าอินโนว่า จ้ากัด บริษัท ฟาร์ม่าอินโนว่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/86

วงเงิน 1,950.00 บาท วงเงิน 1,950.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มค..2564

62 15-Jan-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 17,300.00           วิธีเฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมพอนด์ โรงงานเภสัชกรรมพอนด์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/87

วงเงิน 17,300.00บาท วงเงิน 17,300.00บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มค.2564

63 15-Jan-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 17,472.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเอเป้ิลฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัทเอเป้ิลฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/88

วงเงิน 17,472.00 บาท วงเงิน 17,472.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มค.2564

64 15-Jan-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,634.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม จ้ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/89

วงเงิน 6,634.00บาท วงเงิน 6,634.00บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มค..2564

65 15-Jan-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเช่ียนฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด บริษัท เอเช่ียนฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/90

วงเงิน 3,000.00 บาท วงเงิน 3,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มค.2564

66 15-Jan-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีฟาร์ม จ้ากัด บริษัท ซีฟาร์ม จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/91

วงเงิน 4,000.00 บาท วงเงิน 4,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มค..2564

67 15-Jan-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,590.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/92

วงเงิน 7,590.00 บาท วงเงิน 7,590.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มค.2564

ล าดับ

ท่ี

แบบ สขร.1



วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
68 15-Jan-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,889.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เกรตเตอร์ฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท เกรตเตอร์ฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/93

วงเงิน 2,889.00 บาท วงเงิน 2,889.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มค.2564

69 15-Jan-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,700.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแมนฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท ทีแมนฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/94

วงเงิน 1,700.00  บาท วงเงิน 1,700.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มค..2564

70 15-Jan-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,800.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นิด้าฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท นิด้าฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/95

วงเงิน 1,800.00 บาท วงเงิน 1,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มค.2564

71 15-Jan-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่าดิกา จ้ากัด บริษัท ฟาร์ม่าดิกา จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/96

วงเงิน 6,000.00 บาท วงเงิน 6,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มค.2564

72 15-Jan-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 660.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ้ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/97

วงเงิน 660.00 บาท วงเงิน 660.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มค..2564

73 15-Jan-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,900.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แหลมทองฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท แหลมทองฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/98

วงเงิน 3,900.00 บาท วงเงิน 3,900.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มค.2564

74 15-Jan-2564 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 12,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กอบทองโพลีเทรดด้ิง จ้ากัด บริษัท กอบทองโพลีเทรดด้ิง จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/99

วงเงิน 12,500.00 บาท วงเงิน 12,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มค..2564

75 15-Jan-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอนดรักส์ จ้ากัด บริษัท คอนดรักส์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/100

วงเงิน 6,000.00 บาท วงเงิน 6,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มค.2564

ล าดับ

ท่ี

แบบ สขร.1



วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

76 18-Jan-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 126,343.90         วิธีกรณีพิเศษ องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/101

วงเงิน 126,343.90 บาท วงเงิน 126,343.90 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 มค.2564

77 15-Jan-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9,200.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ้ากัด บริษัท มาสุ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/102

วงเงิน 9,200.00 บาท วงเงิน 9,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มค..2564

78 15-Jan-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 67,250.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ้ากัด บริษัท ไบโอวาลิส จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/103

วงเงิน 67,250.00 บาท วงเงิน 67,250.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มค.2564

79 15-Jan-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 10,250.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ็น.พี จ้ากัด บริษัท ที.เอ็น.พี จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/104

วงเงิน 10,250.00 บาท วงเงิน 10,250.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มค.2564

80 15-Jan-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ้ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/105

วงเงิน 2,000.00บาท วงเงิน 2,000.00บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มค..2564

81 25-Jan-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 24,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติก จ้ากัด บริษัท แอตแลนติก จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/106

วงเงิน 24,000.00 บาท วงเงิน 24,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 25 มค.2564

82 25-Jan-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 269.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติก จ้ากัด บริษัท แอตแลนติก จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/107

วงเงิน 262.00บาท วงเงิน 262.00บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 25 มค..2564

ล าดับ

ท่ี

แบบ สขร.1



วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

83 5-Jan-2564 ซ้ือวัสดุสมุนไพร 3,920.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอู่ทองสมุนไพร ร้านอู่ทองสมุนไพร ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.313/12

วงเงิน 3,920.00 บาท วงเงิน 3,920.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 5 ม.ค.2564

84 14-Jan-2564 ซ้ือวัสดุสมุนไพร 4,875.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นายจักรกฤษณ์  คลองบุญ นายจักรกฤษณ์  คลองบุญ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.313/13

วงเงิน 4,875.00 บาท วงเงิน 4,875.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 ม.ค.2564

85 15-Jan-2564 ซ้ือวัสดุสมุนไพร 3,550.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสมุนไพรธงทอง ร้านสมุนไพรธงทอง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.313/14

วงเงิน 3,550.00 บาท วงเงิน 3,550.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 ม.ค.2564

86 21-Jan-2564 ซ้ือวัสดุสมุนไพร 4,815.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเอกตรงเคมีภัณฑ์ (๑๙๘๕)จ้ากัดบริษัทเอกตรงเคมีภัณฑ์ (๑๙๘๕)จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.313/15

วงเงิน 4,815.00 บาท วงเงิน 4,815.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21 ม.ค.2564

87 25-Jan-2564 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 21,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ภาสิน ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ภาสิน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.313/16

วงเงิน 21,000.00 บาท วงเงิน 21,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 25 ม.ค.2564

ล าดับ

ท่ี

แบบ สขร.1



งานจัดซ้ือ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

/จัดจ้าง (ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

88 4-Jan-2564 ซ้ือวัดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 57,600.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ้ากัด บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/20

วงเงิน 57,600.00บาท วงเงิน 57,600.00บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 4 ม.ค.2564

89 4-Jan-2564 ซ้ือวัดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 108,635.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จ้ากัด บริษัท ไบโอเซน จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/21

วงเงิน 108,635.00 บาท วงเงิน 108,635.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 4 ม.ค.2564

90 4-Jan-2564 ซ้ือวัดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 115,964.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทล็อคอินส์ เมดดิคอล จ้ากัด บริษัทล็อคอินส์ เมดดิคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/22

วงเงิน 115,964.00 บาท วงเงิน 115,964.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 4 ม.ค.2564

91 4-Jan-2564 ซ้ือวัดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10,200.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ้ากัด บ.แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/23

วงเงิน 10,200.00 บาท วงเงิน 10,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 4 ม.ค.2564

92 4-Jan-2564 จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ค่าห้องปฏิบัติการ 900.00                   วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลบ จ้ากัด บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลบ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/24

วงเงิน 900.00  บาท วงเงิน 900.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 4 ม.ค.2564

93 12-Jan-1964 ซ้ือวัดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10,000.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ้ากัด บริษัท ซี เมดิค จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/25

วงเงิน 10,000.00 บาท วงเงิน 10,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 ม.ค.2564

94 15-Jan-1964 ซ้ือวัดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 20,500.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ้ากัด บ.แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/26

วงเงิน 20,500.00 บาท วงเงิน 20,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 ม.ค.2564

95 18-Jan-1964 ซ้ือวัดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 42,400.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ้ากัด บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/27

วงเงิน 42,400.00บาท วงเงิน 42,400.00บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 ม.ค.2564

96 18-Jan-1964 ซ้ือวัดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 47,205.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จ้ากัด บริษัท ไบโอเซน จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/28

วงเงิน 47,205.00 บาท วงเงิน 47,205.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 ม.ค.2564

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี

แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซ้ือหรือจ้าง

97 6/1/2564 จ้างเหมา Calibration 19,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท อินทิเกรทเต็ค เมดิคอล เซอร์วิส จ ากัดบริษัท อินทิเกรทเต็ค เมดิคอล เซอร์วิส จ ากัดถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/51

 - เคร่ือง Laser วงเงิน 19000 วงเงิน 19000 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   06/01/2564

 - เคร่ือง Shockwave

98 6/1/2564 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 51,930.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/52

วงเงิน 51930 วงเงิน 51930 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  06/01/2564

99 6/1/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 14,360.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/53

วงเงิน 14360 วงเงิน 14360 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   06/01/2564

100 6/1/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,400.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพรียวดีไวซ์ จ ากัด บริษัท ไทยเพรียวดีไวซ์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/54

วงเงิน 4400 วงเงิน 4400 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   06/01/2564

101 8/1/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 9,200.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัครวินท์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด บริษัท อัครวินท์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/55

วงเงิน 9200 วงเงิน 9200 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   08/01/2564

102 8/1/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 13,600.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคา โปรดักช่ัน จ ากัด บริษัท แมคคา โปรดักช่ัน จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/56

วงเงิน 13600 วงเงิน 13600 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   08/01/2564

103 8/1/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 7,875.20                 เฉพาะเจาะจง บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จ ากัด บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/57

วงเงิน 7875.20 วงเงิน 7875.20 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   08/01/2564

104 8/1/2564 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 18,300.00               เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/58

วงเงิน 18300 วงเงิน 18300 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   08/01/2564

ล าดับท่ี วันท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซ้ือหรือจ้าง

105  13/01/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 11,525.00               เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะวัน เมดิคอล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะวัน เมดิคอล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/59

วงเงิน 11525 วงเงิน 11525 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   13/01/2564

106 1/13/2564 ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ 111,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/60

วงเงิน 111000 วงเงิน 111000 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   13/01/2564

107  13/01/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 10,310.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/61

วงเงิน 10310 วงเงิน 10310 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  13/01/2564

108  13/01/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 12,840.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอชเอส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอชเอส (ประเทศไทย) จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/62

วงเงิน 12840 วงเงิน 12840 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   13/01/2564

109  18/01/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,938.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/64

วงเงิน 4938 วงเงิน 4938 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   18/01/2564

110  18/01/2564 จ้างเหมาเปล่ียนอะไหล่ 9,630.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอน-ไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอน-ไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/65

เคร่ือง Vitalsign monitor วงเงิน 9630 วงเงิน 9630 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   18/01/2564

111  18/01/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 48,040.20               เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/66

วงเงิน 48404.20 วงเงิน 48404.20 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   18/01/2564

ล าดับท่ี วันท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1

























       


