
วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 1/3/2564 เช่าเคร่ืองอ่านและแปลงสัญญาณภาพ 32,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮทริกซ์ จ ากัด บริษัท ไฮทริกซ์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/219

เอกซเรย์เป็นดิจิตอล วงเงิน 32,000.00 บาท วงเงิน 32,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 มีค.. 2564

2 1/3/2564 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,600.00             วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเจริญการไฟฟ้า หจก.ไทยเจริญการไฟฟ้า ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/220

วงเงิน 2,600.00 บาท วงเงิน 2,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 มีค.. 2564

3 1/3/2564  ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 440.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฮู้เจริญ ร้านฮู้เจริญ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/221

วงเงิน 440.000 บาท วงเงิน 440.000 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 มีค.. 2564

4 1/3/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นายจักรกฤษณ์  ครองบุญ นายจักรกฤษณ์  ครองบุญ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/222

วงเงิน 1,500.00 บาท วงเงิน 1,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 มีค.. 2564

5 1/3/2564 จ้างเหมาบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 10,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/223

เคร่ืองปรับอากาศ วงเงิน 10,000.00 บาท วงเงิน 10,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 มีค.. 2564

6 1/3/2564 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,060.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน้ ามัน หจก.เสาไห้ค้าน้ ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/224

วงเงิน 1,060.00 บาท วงเงิน 1,060.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 5 มีค.. 2564

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
                                                       หน่วยงาน โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1



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

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

7 15-Mar-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,590.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/148

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

8 15-Mar-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ จ ากัด บริษัท พาตาร์แลบ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/149

วงเงิน 4,500.00 บาท วงเงิน 4,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มีค.2564

9 15-Mar-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 33,281.28           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/150

วงเงิน 33,281.28  บาท วงเงิน 33,281.28  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มีค.2564

10 15-Mar-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,200.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัลฮสปิตัล จ ากัด บริษัท เยเนอรัลฮสปิตัล จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/151

วงเงิน 11,200.00 บาท วงเงิน 11,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มีค.2564

11 15-Mar-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,401.92           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/152

วงเงิน 11,401.92 บาท วงเงิน 11,401.92 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มีค..2564

12 15-Mar-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 47,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/153

วงเงิน 47,000.00 บาท วงเงิน 47,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มีค.2564

13 15-Mar-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 67,540.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/154

วงเงิน 67,540.00 บาท วงเงิน 67,540.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มีค.2564

14 3/1/2564 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 3,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พศิกิจ ร้าน พศิกิจ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.313/21

วงเงิน 3,000.00 บาท วงเงิน 3,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 มี.ค.2564

ล าดับ

ท่ี

แบบ สขร.1



งานจัดซ้ือ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

/จัดจ้าง (ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

15 1/3/2564 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 9,000.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูซันส์ จ ากัด บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูซันส์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/37

วงเงิน 9,000.00บาท วงเงิน 9,000.00บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 มี.ค.2564

16 1/3/2564 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 89,832.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทล็อคอินส์ เมดดิคอล จ ากัด บริษัทล็อคอินส์ เมดดิคอล จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/38

วงเงิน 89,832.00 บาท วงเงิน 89,832.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 มี.ค.2564

17 1/3/2564 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 104,705.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จ ากัด บริษัท ไบโอเซน จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/39

วงเงิน 104,700.00 บาท วงเงิน 104,700.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 มี.ค.2564

18 1/3/2564 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 29,400.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ ากัด บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/40

วงเงิน 29,400.00 บาท วงเงิน 29,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 มี.ค.2564

19 1/3/2564 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3,800.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด บ.แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/41

วงเงิน 3,800.00  บาท วงเงิน 3,800.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 มี.ค.2564

20 1/3/2564 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3,000.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูซันส์ จ ากัด บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูซันส์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/42

วงเงิน 3,000.00 บาท วงเงิน 3,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 มี.ค.2564

21  04/03/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,800.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซียเมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท เอเซียเมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/82

วงเงิน 4800 วงเงิน 4800 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 04/03/2564

22  05/03/2564 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,902.40                 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/83

วงเงิน  6902.40 วงเงิน  6902.40 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  05/03/2564

ล าดับท่ี วันท่ี

แบบ สขร.1







       


