
วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 1/7/2564 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 32,315.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/443

วงเงิน 32,315.00 บาท วงเงิน 32,315.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 กค. 2564

2 1/7/2564 จ้างเหมาก้าจัดขยะติดเช้ือ 40,985.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/444

วงเงิน 40,985.00 บาท วงเงิน 40,985.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 กค. 2564

3 1/7/2564 จ้างเหมาก้าจัดขยะติดเช้ือ 8,449.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/445

วงเงิน 8,449.00 บาท วงเงิน 8,449.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 กค. 2564

4 1/7/2564  ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 28,119.60           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สระบุรี ที.ไอ.จี.แก๊ส หจก.สระบุรี ที.ไอ.จี.แก๊ส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/446

วงเงิน 28,119.60 บาท วงเงิน 28,119.60 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 กค. 2564

5 1/7/2564 เช่าเคร่ืองอ่านและแปลงสัญญาณภาพ 32,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮทริกซ์ จ้ากัด บริษัท ไฮทริกซ์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/447

เอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล วงเงิน 32,000.00 บาท วงเงิน 32,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 กค. 2564

6 1/7/2564 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 5,345.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจันทนี  สุทธิสุข นางสาวจันทนี  สุทธิสุข ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/449

วงเงิน 5,345.00 บาท วงเงิน 5,345.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 กค. 2564

7 1/7/2564 จ้างเหมาท้าความสะอาด/เก็บขยะ 18,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางพรสิริ  สมพร นางพรสิริ  สมพร ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/450

วงเงิน 18,000.00 บาท วงเงิน 18,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 กค. 2564

8 1/7/2564 จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย 20,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภัย ดวงพรดี จก. บ.รักษาความปลอดภัย ดวงพรดี จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/451

วงเงิน 20,000.00 บาท วงเงิน 20,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 กค. 2564

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2564
                                                       หน่วยงาน โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1แบบ สขร.1



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

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

9 1/7/2564 ซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน 5,198.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แต้น้่าไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จก. บ.แต้น้่าไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/452

วงเงิน 5,198.00 บาท วงเงิน 5,198.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 7 กค. 2564

10 1/7/2564 ซ้ือวัดสุงานบ้านงานครัว 7,245.00            วิธีเฉพาะเจาะจง สระบุรีภัณฑ์ สระบุรีภัณฑ์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/453

วงเงิน 7,245.00 บาท วงเงิน 7,245.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 6 กค. 2564

11 1/7/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้าน 7,490.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัล ซัพพลาย จก. บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัล ซัพพลาย จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/454

งานครัว วงเงิน 7,490.00 บาท วงเงิน 7,490.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 5 กค. 2564

12 1/7/2564 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,400.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/455

วงเงิน 1,400.00 บาท วงเงิน 1,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 กค. 2564

13 1/7/2564 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 668.75               วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์เสาไห้ โรงพิมพ์เสาไห้ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/456

วงเงิน 668.75 บาท วงเงิน 668.75 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 กค. 2564

14 5/7/2564 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7,980.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สระบุรี ไอที เฮาส์ จก. บ.สระบุรี ไอที เฮาส์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/457

วงเงิน 7,980.00 บาท วงเงิน 7,980.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 7 กค. 2564

15 5/7/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 500.00               วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวน้้าอ้อย อยู่สมบูรณ์ นางสาวน้้าอ้อย อยู่สมบูรณ์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/458

วงเงิน 500.00 บาท วงเงิน 500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 6 กค. 2564

16 5/7/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ้านครูดาว ร้านบ้านครูดาว ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/459

วงเงิน 5,000.00 บาท วงเงิน 5,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 กค. 2564

ล าดับ

ท่ี

แบบ สขร.1แบบ สขร.1



งานจัดซ้ือ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

/จัดจ้าง (ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

17 6/7/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 2,846.20            วิธีเฉพาะเจาะจง สมศักด์ิ การช่าง สมศักด์ิ การช่าง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/460

วงเงิน 2,846.20 บาท วงเงิน 2,846.20 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 กค. 2564

18 6/7/2564 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,991.10            วิธีเฉพาะเจาะจง สมศักด์ิ การช่าง สมศักด์ิ การช่าง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/461

วงเงิน 3,991.10 บาท วงเงิน 3,991.10 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 กค. 2564

19 6/7/2564 จ้างเหมาย้ายพร้อมติดต้ัง 4,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/462

เคร่ืองปรับอากาศ วงเงิน 4,000.00 บาท วงเงิน 4,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 7 กค. 2564

20 6/7/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 4,400.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/463

วงเงิน 4,400.00 บาท วงเงิน 4,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 7 กค. 2564

21 6/7/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 14,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/464

วงเงิน 14,500.00 บาท วงเงิน 14,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 8 กค. 2564

22 7/7/2564 ซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน 29,600.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/465

วงเงิน 29,600.00 บาท วงเงิน 29,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 กค. 2564

23 7/7/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5,778.75            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เดอะ เรียล ทรี(ไทยแลนด์) จก. บ.เดอะ เรียล ทรี(ไทยแลนด์) จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/466

วงเงิน 5,778.75 บาท วงเงิน 5,778.75 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 กค. 2564

24 5/7/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,280.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก. บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/467

วงเงิน 2,280.00 บาท วงเงิน 2,280.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 กค. 2564

ล าดับท่ี วันท่ี

แบบ สขร.1แบบ สขร.1



งานจัดซ้ือ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

/จัดจ้าง (ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

25 8/7/2564 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 998.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก. บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/468

วงเงิน 998 บาท วงเงิน 998 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 กค. 2564

26 8/7/2564 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 11,400.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ยางทอง ยางทอง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/469

วงเงิน 11,400.00 บาท วงเงิน 11,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 กค. 2564

27 6/7/2564 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 30,624.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/470

วงเงิน 30,624.00 บาท วงเงิน 30,624.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 13 กค. 2564

28 6/7/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,600.00             วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/471

วงเงิน 3,600.00 บาท วงเงิน 3,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 กค. 2564

29 6/7/2564 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4,668.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมนต์ หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/472

วงเงิน 4,668.00 บาท วงเงิน 4,668.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 กค. 2564

30 8/7/2564 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 66,126.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ธาส เอ็นจิเนียร่ิง บิส จก. บ.ธาส เอ็นจิเนียร่ิง บิส จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/473

วงเงิน 66,126.00 บาท วงเงิน 66,126.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 สค. 2564

31 14/7/2564 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,540.80            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/474

วงเงิน 1,540.80 บาท วงเงิน 1,540.80 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 กค. 2564

33 14/7/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 535.00               วิธีเฉพาะเจาะจง สมศักด์ิ การช่าง สมศักด์ิ การช่าง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/475

วงเงิน 535.00 บาท วงเงิน 535.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 กค. 2564

ล าดับท่ี วันท่ี

แบบ สขร.1



งานจัดซ้ือ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

/จัดจ้าง (ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

33 14/7/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5,292.22            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.รัตนโชติกิจ จก. บ.รัตนโชติกิจ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/476

วงเงิน 5,292.22 บาท วงเงิน 5,292.22 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 กค. 2564

34 14/7/2564 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 29,448.00           วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/477

วงเงิน 29,448.00 บาท วงเงิน 29,448.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 กค. 2564

35 14/7/2564 ซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน 9,660.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แต้น้่าไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จก. บ.แต้น้่าไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/478

วงเงิน 9,660.00 บาท วงเงิน 9,660.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 กค. 2564

36 14/7/2564 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,060.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/479

วงเงิน 1,060.00 บาท วงเงิน 1,060.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 กค. 2564

37 16/7/2564 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,198.40            วิธีเฉพาะเจาะจง สมศักด์ิ การช่าง สมศักด์ิ การช่าง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/480

วงเงิน 1,198.40 บาท วงเงิน 1,198.40 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 สค. 2564

38 16/7/2564 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 6,700.00            วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/481

วงเงิน 6,700.00 บาท วงเงิน 6,700.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 กค. 2564

39 19/7/2564 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 1,600.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/483

วงเงิน 1,600.00 บาท วงเงิน 1,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 กค. 2564

40 19/7/2564 จ้างเหมาติดต้ังระบบท่อออกซิเจน 120,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/484

วงเงิน 120,000.00 บาท วงเงิน 120,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21 กค. 2564

ล าดับท่ี วันท่ี

แบบ สขร.1



งานจัดซ้ือ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

/จัดจ้าง (ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

41 19/7/2564 จ้างเหมาวางท่อระบายน้้า 86,400.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายไพศาล  ค้าหล้า นายไพศาล  ค้าหล้า ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/485

วงเงิน 86,400.00 บาท วงเงิน 86,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 23 กค. 2564

42 20/7/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,852.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามยูเน่ียน เคมีคอล จก. บ.สยามยูเน่ียน เคมีคอล จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/486

วงเงิน 3,852.00 บาท วงเงิน 3,852.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21 กค. 2564

43 20/7/2564 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,350.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/487

วงเงิน 5,350.00 บาท วงเงิน 5,350.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 22 กค. 2564

44 20/7/2564 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 6,020.00             วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. 14 ซีเมนต์ หจก. 14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/488

วงเงิน 6,020.00 บาท วงเงิน 6,020.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 23 กค. 2564

45 20/7/2564 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 2,250.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. 14 ซีเมนต์ หจก. 14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/489

วงเงิน 2,250.00 บาท วงเงิน 2,250.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 23 สค. 2564

46 20/7/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 10,700.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอโอจีนีเทค จก. บ.ไอโอจีนีเทค จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/490

วงเงิน 10,700.00 บาท วงเงิน 10,700.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 กค. 2564

47 20/7/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5,920.00            วิธีเฉพาะเจาะจง สระบุรีภัณฑ์ สระบุรีภัณฑ์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/491

วงเงิน 5,920.00 บาท วงเงิน 5,920.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 22 กค. 2564

48 23/7/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 15,600.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.กอบทองโพลีแพค 2004 จก. บ.กอบทองโพลีแพค 2004 จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/492

วงเงิน 15,600.00 บาท วงเงิน 15,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 23 กค. 2564

ล าดับท่ี วันท่ี

แบบ สขร.1แบบ สขร.1



งานจัดซ้ือ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

/จัดจ้าง (ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

49 23/7/2564 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,060.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/493

วงเงิน 1,060.00 บาท วงเงิน 1,060.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 23 กค. 2564

50 29/7/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,440.00             วิธีเฉพาะเจาะจง สระบุรีภัณฑ์ สระบุรีภัณฑ์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/494

วงเงิน 4,440.00 บาท วงเงิน 4,440.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 29 กค. 2564

51 29/7/2564 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 5,360.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นิมิตรวิทยุสระบุรี หจก.นิมิตรวิทยุสระบุรี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/495

วงเงิน 5,350.00 บาท วงเงิน 5,350.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 29 กค. 2564

52 29/7/2564 ซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร 21,000.01           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/496

วงเงิน 21,000.01 บาท วงเงิน 21,000.01 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 29 กค. 2564

53 29/7/2564 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 613.59               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/497

วงเงิน 613.59 บาท วงเงิน 613.59 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 29 สค. 2564

54 29/7/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 1,600.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/498

วงเงิน 1,600.00 บาท วงเงิน 1,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 29 กค. 2564

55 29/7/2564 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 3,695.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมนต์ หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/499

วงเงิน 3,695.00 บาท วงเงิน 3,695.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 29 กค. 2564

ล าดับท่ี วันท่ี

แบบ สขร.1แบบ สขร.1



    แบบ สขร.1

งานจัดซ้ือ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

/จัดจ้าง (ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 1 ก.ค. 64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 30,000.00               วิธีเฉพาะเจาะจง  บริษัท แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ้ากัด  บริษัท แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/78

วงเงิน30,000.00บาท วงเงิน30,000.00บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 ก.ค.2564

2 1 ก.ค. 64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3,270.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง  บริษัท แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ้ากัด  บริษัท แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/79

วงเงิน 3,270.00 บาท วงเงิน 3,270.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 ก.ค.2564

3 1 ก.ค. 64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 134,975.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จ้ากัด บริษัท ไบโอเซน จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/80

วงเงิน134,975.00 บาท วงเงิน134,975.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 ก.ค.2564

4 1 ก.ค. 64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 18,800.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ้ากัด บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/81

วงเงิน18,800.00 บาท วงเงิน18,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 ก.ค.2564

5 1 ก.ค. 64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 89,832.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทล็อคอินส์ เมดดิคอล จ้ากัด บริษัทล็อคอินส์ เมดดิคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/82

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

6 1 ก.ค. 64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 14,980.00               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ดรัก เทสท์ต้ิง หจก.ดรัก เทสท์ต้ิง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/83

วงเงิน14,980.00 บาท วงเงิน14,980.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 ก.ค.2564

7 14 ก.ค. 64 จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 4,780.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลบ จ้ากัด บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลบ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/84

วงเงิน 4,780.00 บาท วงเงิน 4,780.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 ก.ค.2564

8 7 ก.ค. 64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 42,000.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ้ากัด บริษัท แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/85

วงเงิน42,000.00 บาท วงเงิน42,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 7 ก.ค.2564

9 12 ก.ค. 64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 30,000.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูซันส์ จ้ากัด บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูซันส์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/86

วงเงิน 30,000.00 บาท วงเงิน 30,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 ก.ค.2564

10 8 ก.ค. 64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,250.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เมดิคอล จ้ากัด บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เมดิคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/87

วงเงิน 6,250.00 บาท วงเงิน 6,250.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 8ก.ค.2564

11 15 ก.ค. 64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 50,000.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ้ากัด บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/88

วงเงิน50,000.00 บาท วงเงิน50,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 ก.ค.2564

12 15 ก.ค. 64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 150,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ้ากัด บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/89

วงเงิน 150,000.00 บาท วงเงิน 150,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 ก.ค.2564

13 19 ก.ค. 64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 250,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ้ากัด บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/90

วงเงิน 250,000.00 บาท วงเงิน 250,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 ก.ค.2564

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 64

   กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับท่ี วันท่ี



    แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 13-Jul-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 25,080.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ้น.พี จ้ากัด บริษัท ที.เอ้น.พี จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/289

วงเงิน 25,080.00 บาท วงเงิน 25,080.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 13 กค.2564

2 13-Jul-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,675.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอสเมดิคอล จ้ากัด บริษัท เอสพีเอสเมดิคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/290

วงเงิน 8,675.00 บาท วงเงิน 8,675.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 13 กค.2564

3 13-Jul-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,155.60            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ้ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/291

วงเงิน 1,155.60  บาท วงเงิน 1,155.60  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 13 กค.2564

4 13-Jul-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 28,315.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/292

วงเงิน 28,315.00 บาท วงเงิน 28,315.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 13 กค.2564

5 13-Jul-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 31,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทดด้ิง จ้ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทดด้ิง จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/293

วงเงิน 31,500.00 บาท วงเงิน 31,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 13 กค.2564

6 13-Jul-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 21,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ้ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/294

วงเงิน 21,000.00  บาท วงเงิน 21,000.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 13 กค.2564

7 13-Jul-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,096.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติก จ้ากัด บริษัท แอตแลนติก จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/295

วงเงิน 2,096.00 บาท วงเงิน 2,096.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 13 กค.2564

8 13-Jul-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,050.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติก จ้ากัด บริษัท แอตแลนติก จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/296

วงเงิน 4,050.00 บาท วงเงิน 4,050.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 13 กค.2564

9 16-Jul-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,325.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติก จ้ากัด บริษัท แอตแลนติก จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/297

วงเงิน 8,325.00  บาท วงเงิน 8,325.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 กค.2564

   ฝ่ายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564



    แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

10 16-Jul-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 22,800.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพสท์เฮลท์แคร์ จ้ากัด บริษัท โพสท์เฮลท์แคร์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/298

วงเงิน 22,800.00 บาท วงเงิน 22,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 กค.2564

11 16-Jul-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,520.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ้ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/299

วงเงิน 1,520.00  บาท วงเงิน 1,520.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 กค.2564

12 19-Jul-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 58,998.50           วิธีกรณีพิเศษ องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/300

วงเงิน 58,998.50  บาท วงเงิน 58,998.50  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 กค.2564

13 20-Jul-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,992.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ฟาร์มาซูติคอล จ้ากัดบริษัท อาร์เอ็กซ์ฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/301

วงเงิน 5,992.00  บาท วงเงิน 5,992.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 กค.2564

14 20-Jul-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 23,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัล จ้ากัด บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/302

วงเงิน 23,000.00  บาท วงเงิน 23,000.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 กค.2564

15 20-Jul-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 91,210.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/303

วงเงิน 91,210.00  บาท วงเงิน 91,210.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 กค.2564

16 20-Jul-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 23,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/304

วงเงิน 23,500.00  บาท วงเงิน 23,500.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 กค.2564

17 20-Jul-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 22,187.52           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/305

วงเงิน 22,187.52  บาท วงเงิน 22,187.52  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 กค.2564

18 20-Jul-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,316.10            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจเอสวิช่ัน จ้ากัด บริษัท เจเอสวิช่ัน จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/306

วงเงิน 1,316.10  บาท วงเงิน 1,316.10  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 กค.2564

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564

   ฝ่ายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



    แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

19 20-Jul-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 10,900.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอเคมีคอลส์ จ้ากัด บริษัท ที.โอเคมีคอลส์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/307

วงเงิน 10,900.00  บาท วงเงิน 10,900.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 กค.2564

20 20-Jul-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 13,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ้ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/308

วงเงิน 13,500.00  บาท วงเงิน 13,500.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 กค.2564

21 20-Jul-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 22,800.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพสท์เฮลท์แคร์ จ้ากัด บริษัท โพสท์เฮลท์แคร์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/309

วงเงิน 22,800.00  บาท วงเงิน 22,800.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 กค.2564

22 20-Jul-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 16,930.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/310

วงเงิน 16,930.00  บาท วงเงิน 16,930.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 กค.2564

23 20-Jul-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 22,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ้ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/311

วงเงิน 22,500.00  บาท วงเงิน 22,500.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 กค.2564

24 20-Jul-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,600.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ้ากัด บริษัท มาสุ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/312

วงเงิน 4,600.00  บาท วงเงิน 4,600.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 กค.2564

25 20-Jul-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกดรัก จ้ากัด บริษัท บางกอกดรัก จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/313

วงเงิน 5,000.00  บาท วงเงิน 5,000.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 กค.2564

26 20-Jul-64 ซ้ือเวชภัณฑ์วัสดุเภสัชกรรม 2,400.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ้ากัด บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/314

วงเงิน 2,400.00  บาท วงเงิน 2,400.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 กค.2564

27 20-Jul-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,030.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเช่ียนฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท เอเช่ียนฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/315

วงเงิน 4,030.00  บาท วงเงิน 4,030.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 กค.2564

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564

   ฝ่ายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



    แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

28 20-Jul-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,640.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จ้ากัด บริษัท ยูเมด้า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/316

วงเงิน 2,640.00 บาท วงเงิน 2,640.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 กค.2564

29 20-Jul-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,040.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ็น.พี  จ้ากัด บริษัท ที.เอ็น.พี  จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/317

วงเงิน 2,040.00 บาท วงเงิน 2,040.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 กค.2564

30 20-Jul-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,700.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเอ็นบีลาบอราตอร่ี จ้ากัด บริษัท เอเอ็นบีลาบอราตอร่ี จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/318

วงเงิน 1,700.00 บาท วงเงิน 1,700.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 กค.2564

31 20-Jul-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 15,300.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ จ้ากัด บริษัท พาตาร์แลบ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/319

วงเงิน 15,300.00 บาท วงเงิน 15,300.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 กค.2564

32 20-Jul-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,320.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีพีดรัก จ้ากัด บริษัท ทีพีดรัก จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/320

วงเงิน 2,320.00 บาท วงเงิน 2,320.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 กค.2564

33 20-Jul-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,200.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติก จ้ากัด บริษัท แอตแลนติก จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/321

วงเงิน 4,200.00  บาท วงเงิน 4,200.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 กค.2564

34 20-Jul-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,670.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ้ากัด บริษัท ยูโทเป้ียน จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/322

วงเงิน 11,670.00  บาท วงเงิน 11,670.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 กค.2564

35 20-Jul-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,350.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ้ากัด บริษัท ยูโทเป้ียน จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/323

วงเงิน 1,350.00  บาท วงเงิน 1,350.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 กค.2564

36 20-Jul-64 ซ้ือเวชภัณฑ์วัสดุเภสัชกรรม 9,250.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กอบทองโพลีเทรดด้ิง จ้ากัด บริษัท กอบทองโพลีเทรดด้ิง จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/324

วงเงิน 9,250.00  บาท วงเงิน 9,250.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 กค.2564

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564

   ฝ่ายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



    แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 20-Jul-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,220.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/325

วงเงิน 1,220.00  บาท วงเงิน 1,220.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 กค.2564

2 20-Jul-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,220.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/325

วงเงิน 1,220.00  บาท วงเงิน 1,220.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 กค.2564

3 20-Jul-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,800.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติก จ้ากัด บริษัท แอตแลนติก จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/326

วงเงิน 2,800.00 บาท วงเงิน 2,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 กค.2564

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564

   ฝ่ายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซ้ือหรือจ้าง

1  09/07/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,100.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/144

วงเงิน 4100 วงเงิน 4100 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   09/07/2564

2  09/07/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,540.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/145

วงเงิน 2540 วงเงิน 2540 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   09/07/2564

3  09/07/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 8,400.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอน เมด จ ากัด บริษัท ไซเอน เมด จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/146

วงเงิน 8400 วงเงิน 8400 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   09/07/2564

4  09/07/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 7,750.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอม เบส พลัส จ ากัด บริษัท แอม เบส พลัส จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/147

วงเงิน 7750 วงเงิน 7750 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   09/07/2564

5  09/07/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 15,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินอัสตร้ี จ ากัด บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินอัสตร้ี จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/152

วงเงิน 15000 วงเงิน 15000 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   09/07/2564

6  14/07/2564 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพ 6,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง จ ากัด บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/149

เคร่ืองอบแก๊สฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ วงเงิน 6000 วงเงิน 6000 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   14/07/2564

7  14/07/2564 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพ 5,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง จ ากัด บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/150

เคร่ืองอบแก๊สฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ วงเงิน 5000 วงเงิน 5000 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   14/07/2564

8  14/07/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 13,225.20               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/151

วงเงิน 13225.20 วงเงิน 13225.20 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   14/07/2564

9  14/07/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5,178.80                 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/153

วงเงิน 5178.80 วงเงิน 5178.80 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   14/07/2564

10  16/07/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 63,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคา โปรดักช่ัน จ ากัด บริษัท แมคคา โปรดักช่ัน จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/154

วงเงิน 63000 วงเงิน 63000 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   16/07/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2564

หน่วยงานกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับท่ี วันท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซ้ือหรือจ้าง

11  16/07/2564 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 9,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/155

วงเงิน 9000 วงเงิน 9000 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   16/07/2564

12  16/07/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 7,600.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/156

วงเงิน 7600 วงเงิน 7600 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   16/07/2564

13  16/07/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 6,660.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอน เมด จ ากัด บริษัท ไซเอน เมด จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/157

วงเงิน 6660 วงเงิน 6660 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   16/07/2564

14  16/07/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 12,700.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท อัครวินท์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด บริษัท อัครวินท์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/158

วงเงิน 12700 วงเงิน 12700 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   16/07/2564

15  16/07/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,120.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/159

วงเงิน 2120 วงเงิน 2120 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   16/07/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2564

หน่วยงานกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับท่ี วันท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1







       






