
วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 30/4/2564 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 46,662.60           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/329

วงเงิน 46,662.60 บาท วงเงิน 46,662.60 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 30 เมย. 2564

2 30/4/2564 จ้างเหมาก้าจัดขยะติดเช้ือ 6,860.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/330

วงเงิน 6,860.00 บาท วงเงิน 6,860.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 30 เมย. 2564

3 30/4/2564  ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 20,415.60           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สระบุรี ที.ไอ.จี.แก๊ส หจก.สระบุรี ที.ไอ.จี.แก๊ส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/331

วงเงิน 20,415.60 บาท วงเงิน 20,415.60 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 30 เมย. 2564

4 30/4/2564 เช่าเคร่ืองอ่านและแปลงสัญญาณภาพ 32,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮทริกซ์ จ้ากัด บริษัท ไฮทริกซ์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/332

เอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล วงเงิน 32,000.00 บาท วงเงิน 32,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 30 เมย. 2564

5 30/4/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 7,620.00            วิธีเฉพาะเจาะจง น้้าด่ืมสะบายดี น้้าด่ืมสะบายดี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/333

วงเงิน 7,620.00 บาท วงเงิน 7,620.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 3 พค. 2564

6 30/4/2564 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 3,343.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ชาลิสา ซีร็อกซ์ ชาลิสา ซีร็อกซ์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/334

วงเงิน 3,343.00 บาท วงเงิน 3,343.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 6 พค. 2564

7 30/4/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ 13,760.20           วิธีเฉพาะเจาะจง สมศักด์ิ การช่าง สมศักด์ิ การช่าง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/335

วงเงิน 13,760.20 บาท วงเงิน 13,760.20 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 30 เมย. 2564

8 3/5/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,350.00            วิธีเฉพาะเจาะจง สระบุรีภัณฑ์ สระบุรีภัณฑ์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/336

วงเงิน 3,350.00 บาท วงเงิน 3,350.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 5 พค. 2564

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 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

9 3/5/2564 เช่าเคร่ืองป่ันไฟ 20,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ ไตไกรรักษ์ นายประเสริฐ ไตไกรรักษ์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/337

วงเงิน 20,000.00 บาท วงเงิน 20,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 3 พค. 2564

10 3/5/2564 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,440.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สระบุรี ไอที เฮาส์ จก. บ.สระบุรี ไอที เฮาส์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/338

วงเงิน 7,440.00 บาท วงเงิน 7,440.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 3 พค. 2564

11 3/5/2564 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,170.00            วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/339

วงเงิน 2,170.00  บาท วงเงิน 2,170.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 3 พค. 2564

12 5/5/2564 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 220.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ปัญญาสตีล(2005) จก. บ.ปัญญาสตีล(2005) จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/340

วงเงิน 220.00 บาท วงเงิน 220.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 5 พค. 2564

13 5/5/2564 จ้างเหมาเทพ้ืนคอนกรีต 54,514.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายวะสัน ค้าหล้า นายวะสัน ค้าหล้า ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/341

วงเงิน 54,514.00 บาท วงเงิน 54,514.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 7 พค. 2564

14 5/5/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 59.30                วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/342

วงเงิน 59.30 บาท วงเงิน 59.30 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 5 พค. 2564

15 5/5/2564 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 8,330.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมนต์ หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/343

วงเงิน 8,330.00 บาท วงเงิน 8,330.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 7 พค. 2564

16 5/5/2564 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 50,290.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ส่งเสริม อินเตอร์คูล สแตนเลส จก.บ.ส่งเสริม อินเตอร์คูล สแตนเลส จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/344

วงเงิน 50,290.00 บาท วงเงิน 50,290.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 5 พค. 2564

ล าดับ

ท่ี

แบบ สขร.1



งานจัดซ้ือ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

/จัดจ้าง (ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

17 6/5/2564 จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย 13,333.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภัย ดวงพรดี จก. บ.รักษาความปลอดภัย ดวงพรดี จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/345

วงเงิน 13,333.00 บาท วงเงิน 13,333.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 6 พค. 2564

18 6/5/2564 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 6,848.00            วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์เจริญย่ิง โรงพิมพ์เจริญย่ิง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/346

วงเงิน 6,848.00 บาท วงเงิน 6,848.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10 พค. 2564

19 7/5/2564 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 500.00               วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/347

วงเงิน 500.00  บาท วงเงิน 500.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10 พค. 2564

20 7/5/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมตู้ควบคุมบ่อบ้าบัด 10,646.50           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามพีทีเอส เซอร์วิส จก. บ.สยามพีทีเอส เซอร์วิส จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/348

น้้าเสีย วงเงิน 10,646.50 บาท วงเงิน 10,646.50 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10 พค. 2564

21 7/5/2564 ซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร 6,900.00             วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/349

วงเงิน 6,900.00 บาท วงเงิน 6,900.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 4 พค. 2564

22 7/5/2564 จ้างเหมาติดต้ังกล้องวงจรปิด 99,595.60           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ธาส เอ็นจิเนียร่ิง บิส จก. บ.ธาส เอ็นจิเนียร่ิง บิส จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/350

วงเงิน 99,595.60 บาท วงเงิน 99,595.60 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 24 มิย. 2564

23 7/5/2564 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4,841.75            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ชัยประสิทธ์ิ วิศวภัณฑ์ หจก.ชัยประสิทธ์ิ วิศวภัณฑ์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/351

วงเงิน 4,841.75 บาท วงเงิน 4,841.75 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10 พค. 2564

ล าดับท่ี วันท่ี

แบบ สขร.1



งานจัดซ้ือ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

/จัดจ้าง (ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

24 7/5/2564 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 590.00               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นิมิตรวิทยุสระบุรี หจก.นิมิตรวิทยุสระบุรี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/353

วงเงิน 590.00 บาท วงเงิน 590.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10 พค. 2564

25 7/5/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 8,750.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ปร้ินต้ิง ช็อป ปร้ินต้ิง ช็อป ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/354

วงเงิน 8,750.00  บาท วงเงิน 8,750.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 7 พค. 2564

26 7/5/2564 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 10,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเบ็ดเตล็ด ก็อปป้ี ร้านเบ็ดเตล็ด ก็อปป้ี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/355

วงเงิน 10,000.00 บาท วงเงิน 10,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 7 พค. 2564

27 11/5/2564 จ้างก่อสร้าง รายการปรับปรุงระบบ 196,200.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จก. บ.เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/356

ปรับอากาศและระบายอากาศส้าหรับ วงเงิน 196,200.00 บาท วงเงิน 196,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21 มิย. 2564

ห้องทันตกรรม Type B

28 11/5/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,180.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แต้น้่าไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จก. บ.แต้น้่าไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/357

วงเงิน 1,180.00 บาท วงเงิน 1,180.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 พค. 2564

29 11/5/2564 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 190.00               วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/358

วงเงิน 190.00 บาท วงเงิน 190.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 พค. 2564

30 11/5/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 1,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/359

วงเงิน 1,500.00 บาท วงเงิน 1,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 พค. 2564

31 11/5/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 700.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/360

วงเงิน 700.00 บาท วงเงิน 700.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 พค. 2564

ล าดับท่ี วันท่ี

แบบ สขร.1



งานจัดซ้ือ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

/จัดจ้าง (ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

33 11/5/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 6,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.กอบทองโพลีแพค 2004 จก. บ.กอบทองโพลีแพค 2004 จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/361

วงเงิน 6,500.00 บาท วงเงิน 6,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 13 พค. 2564

34 11/5/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,560.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/362

วงเงิน 4,560.00  บาท วงเงิน 4,560.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 พค. 2564

35 11/5/2564 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 400.00               วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/363

วงเงิน 400.00 บาท วงเงิน 400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 พค. 2564

36 11/5/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,976.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก.(มหาชน)บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก.(มหาชน) ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/364

วงเงิน 2,976.00 บาท วงเงิน 2,976.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 13 พค. 2564

37 11/5/2564 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,060.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/365

วงเงิน 1,060 บาท วงเงิน 1,060 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 พค. 2564

38 13/5/2564 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 556.40               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตระกูลไทยศิริเคร่ืองก่อสร้าง หจก.ตระกูลไทยศิริเคร่ืองก่อสร้าง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/366

วงเงิน 556.40 บาท วงเงิน 556.40 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 พค. 2564

39 17/5/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 7,200.00            วิธีเฉพาะเจาะจง สระบุรีภัณฑ์ สระบุรีภัณฑ์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/367

วงเงิน 7,200.00 บาท วงเงิน 7,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 พค. 2564

40 17/5/2564 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 9,998.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นิมิตรวิทยุสระบุรี หจก.นิมิตรวิทยุสระบุรี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/368

วงเงิน 9,998.00 บาท วงเงิน 9,998.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 พค. 2564

ล าดับท่ี วันท่ี

แบบ สขร.1



งานจัดซ้ือ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

/จัดจ้าง (ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

41 17/5/2564 ซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน 5,960.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นิมิตรวิทยุสระบุรี หจก.นิมิตรวิทยุสระบุรี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/369

วงเงิน 5,960.00 บาท วงเงิน 5,960.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 พค. 2564

42 18/5/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ 1,968.80            วิธีเฉพาะเจาะจง สมศักด์ิ การช่าง สมศักด์ิ การช่าง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/370

วงเงิน 1,968.80  บาท วงเงิน 1,968.80  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 พค. 2564

43 18/5/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ 7,746.80            วิธีเฉพาะเจาะจง สมศักด์ิ การช่าง สมศักด์ิ การช่าง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/371

วงเงิน 7746.80 บาท วงเงิน 7746.80 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 พค. 2564

44 18/5/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 2,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/373

วงเงิน 2,500.00 บาท วงเงิน 2,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 พค. 2564

45 18/5/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 2,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/374

วงเงิน 2,500 บาท วงเงิน 2,500 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 พค. 2564

46 18/5/2564 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 1,790.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นิมิตรวิทยุสระบุรี หจก.นิมิตรวิทยุสระบุรี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/375

วงเงิน 1,790.00 บาท วงเงิน 1,790.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 พค. 2564

47 20/5/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,800.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/376

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

48 20/5/2564 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 25,698.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/377

วงเงิน 25,698.00 บาท วงเงิน 25,698.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 พค. 2564

ล าดับท่ี วันท่ี

แบบ สขร.1



งานจัดซ้ือ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

/จัดจ้าง (ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

49 20/5/2564 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 6,900.00             วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/378

วงเงิน 6,900.00 บาท วงเงิน 6,900.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 พค. 2564

50 20/5/2564 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 13,801.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมนต์ หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/379

วงเงิน 13,801.00  บาท วงเงิน 13,801.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 พค. 2564

51 20/5/2564 จ้างเหมาก้ันประตูกระจกบานสวิง 16,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจ้านงค์  ทองย้อย นางสาวจ้านงค์  ทองย้อย ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/380

วงเงิน 16,000.00 บาท วงเงิน 16,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21 พค. 2564

52 20/5/2564 ซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน 5,350.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/381

วงเงิน 5,350.00 บาท วงเงิน 5,350.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 พค. 2564

53 21/5/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 1,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/382

วงเงิน 1,000 บาท วงเงิน 1,000 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21 พค. 2564

54 21/5/2564 ซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน 2,960.00             วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเจริญการไฟฟ้า หจก.ไทยเจริญการไฟฟ้า ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/383

วงเงิน 2,960.00 บาท วงเงิน 2,960.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21 พค. 2564

55 21/5/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 3,400.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/384

วงเงิน 3,400.00 บาท วงเงิน 3,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21 พค. 2564

56 21/5/2564 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 1,275.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมนต์ หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/385

วงเงิน 1,275.00 บาท วงเงิน 1,275.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21 พค. 2564

ล าดับท่ี วันท่ี

แบบ สขร.1



งานจัดซ้ือ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

/จัดจ้าง (ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

57 24/5/2564 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 16,820.00           วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/386

วงเงิน 16,820.00 บาท วงเงิน 16,820.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 24 พค. 2564

58 24/5/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 7,090.89            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.รัตนโชติกิจ จก. บ.รัตนโชติกิจ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/387

วงเงิน 7,090.89  บาท วงเงิน 7,090.89  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 25 พค. 2564

59 24/5/2564 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 590.00               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นิมิตรวิทยุสระบุรี หจก.นิมิตรวิทยุสระบุรี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/388

วงเงิน 590.00 บาท วงเงิน 590.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 24 พค. 2564

60 24/5/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,760.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แต้น้่าไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จก. บ.แต้น้่าไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/389

วงเงิน 2,760.00 บาท วงเงิน 2,760.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 24 พค. 2564

61 24/5/2564 ซ้ือวัสดุการเกษตร 767.01               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/390

วงเงิน 767.01 บาท วงเงิน 767.01 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 24 พค. 2564

62 24/5/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ 300.00               วิธีเฉพาะเจาะจง วีระ เซอร์วิส วีระ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/391

วงเงิน 300.00 บาท วงเงิน 300.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 24 พค. 2564

63 25/5/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 21,740.00           วิธีเฉพาะเจาะจง สระบุรีภัณฑ์ สระบุรีภัณฑ์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/392

วงเงิน 21,740.00 บาท วงเงิน 21,740.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 25 พค. 2564

64 25/5/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 42,900.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.กอบทองโพลีแพค 2004 จก. หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/393

วงเงิน 42,275.00 บาท วงเงิน 1,275.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 มิย. 2564

ล าดับท่ี วันท่ี

แบบ สขร.1



งานจัดซ้ือ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

/จัดจ้าง (ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

65 25/5/2564 จ้างเหมาต่อเติมหลังคาอาคารพิเศษ 226,600.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายวะสัน  ค้าหล้า นายวะสัน  ค้าหล้า ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/394

16 เตียง วงเงิน 226,600.00 บาท วงเงิน 226,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 มิย. 2564

66 30/5/2564 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีท้าความสะอาด/ 18,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางพรสิริ  สมพร นางพรสิริ  สมพร ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/335.01

 เก็บขยะ วงเงิน 18,000.00  บาท วงเงิน 18,000.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 30 เมย. 2564

67 24/5/2564 จ้างเหมาท้าอาหาร 121,750.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายรังสัน  อินขาน นายรังสัน  อินขาน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/334.01

วงเงิน 121,750.00 บาท วงเงิน 121,750.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 30 เมย. 2564

ล าดับท่ี วันท่ี

แบบ สขร.1



    แบบ สขร.1

งานจัดซ้ือ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

/จัดจ้าง (ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 3-May-64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 78,895.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จ้ากัด บริษัท ไบโอเซน จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/59

วงเงิน 78,895.00บาท วงเงิน 78,895.00บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 3 พ.ค.2564

2 3-May-64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 89,832.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทล็อคอินส์ เมดดิคอล จ้ากัด บริษัทล็อคอินส์ เมดดิคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/60

วงเงิน 89,832.00 บาท วงเงิน 89,832.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 3 พ.ค.2564

3 3-May-64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 69,200.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ้ากัด บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/61

วงเงิน 69,200.00 บาท วงเงิน 69,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 3 พ.ค.2564

4 3-May-64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 14,500.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ้ากัด บ.แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/62

วงเงิน14,500.00 บาท วงเงิน14,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 3 พ.ค.2564

5 3-May-64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 10,700.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูซันส์ จ้ากัด บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูซันส์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/63

วงเงิน 10,700.00  บาท วงเงิน 10,700.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 3 พ.ค.2564

6 3-May-64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 27,000.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูซันส์ จ้ากัด บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูซันส์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/64

วงเงิน27,000.00 บาท วงเงิน27,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 3 พ.ค.2564

7 3-May-64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 14,980.00               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ดรัก เทสท์ต้ิง หจก.ดรัก เทสท์ต้ิง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/65

วงเงิน 14,980.00 บาท วงเงิน 14,980.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 3 พ.ค.2564

8 9-May-64 จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 1,440.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลบ จ้ากัด บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลบ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/66

วงเงิน 1,440.00 บาท วงเงิน 1,440.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 พ.ค.2564

9 13-May-64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 35,000.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ้ากัด บ.แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/67

วงเงิน 35,000.00 บาท วงเงิน 35,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 13 พ.ค.2564

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 64

   กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับท่ี วันท่ี



    แบบ สขร.1

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

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 14-May-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 74,340.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/218

วงเงิน 74,340.00  บาท วงเงิน 74,340.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 พค..2564

2 14-May-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 104,250.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/219

วงเงิน 104,250.00 บาท วงเงิน 104,250.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 พค.2564

3 14-May-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,620.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ็น.พี จ้ากัด บริษัท ที.เอ็น.พี จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/220

วงเงิน 4,620.00 บาท วงเงิน 4,620.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 พค.2564

4 14-May-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,135.10            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/221

วงเงิน 3,135.10  บาท วงเงิน 3,135.10  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 พค..2564

5 14-May-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,950.00            วิธีเฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมพอนด์ โรงงานเภสัชกรรมพอนด์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/222

วงเงิน 5,950.00 บาท วงเงิน 5,950.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 พค.2564

6 14-May-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ้ากัด บริษัท ยูโทเป้ียน จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/223

วงเงิน 12,000.00 บาท วงเงิน 12,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 พค.2564

7 14-May-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 17,110.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ้ากัด บริษัท ยูโทเป้ียน จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/224

วงเงิน 17,110.00  บาท วงเงิน 17,110.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 พค..2564

8 18-May-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,060.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแมนฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท ทีแมนฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/225

วงเงิน 2,060.00 บาท วงเงิน 2,060.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 พค.2564

9 18-May-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,325.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอสเมดิคอล จ้ากัด บริษัท เอสพีเอสเมดิคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/226

วงเงิน 3,325.00 บาท วงเงิน 3,325.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 พค.2564

   ฝ่ายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564



    แบบ สขร.1

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

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

10 18-May-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,150.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัล จ้ากัด บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/227

วงเงิน 6,150.00  บาท วงเงิน 6,150.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 พค..2564

11 18-May-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 13,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/228

วงเงิน 13,000.00 บาท วงเงิน 13,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 พค.2564

12 18-May-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,900.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จ้ากัด บริษัท ยูเมด้า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/229

วงเงิน 2,900.00 บาท วงเงิน 2,900.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 พค.2564

13 18-May-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,360.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/230

วงเงิน 3,360.00 บาท วงเงิน 3,360.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 พค.2564

14 18-May-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,350.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/231

วงเงิน 5,350.00 บาท วงเงิน 5,350.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 พค.2564

15 18-May-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาซาแลบ จ้ากัด บริษัท มาซาแลบ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/232

วงเงิน 6,500.00  บาท วงเงิน 6,500.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 พค..2564

16 18-May-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 78,462.00           วิธีกรณีพิเศษ องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/233

วงเงิน 78,462.00  บาท วงเงิน 78,462.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 พค.2564

17 18-May-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 37,950.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/234

วงเงิน 37,950.00 บาท วงเงิน 37,950.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 พค.2564

18 18-May-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,974.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัล จ้ากัด บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/235

วงเงิน 7,974.00  บาท วงเงิน 7,974.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 พค..2564

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

   ฝ่ายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี



    แบบ สขร.1

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

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

19 18-May-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกดรักส์ จ้ากัด บริษัท บางกอกดรักส์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/236

วงเงิน 2,500.00  บาท วงเงิน 2,500.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 พค.2564

20 18-May-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,420.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเช่ียนฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท เอเช่ียนฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/237

วงเงิน 2,420.00 บาท วงเงิน 2,420.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 พค.2564

21 18-May-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,200.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ้ากัด บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/238

วงเงิน 3,200.00  บาท วงเงิน 3,200.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 พค..2564

22 18-May-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 31,200.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัล จ้ากัด บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/239

วงเงิน 31,200.00  บาท วงเงิน 31,200.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 พค.2564

23 18-May-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,418.20            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/240

วงเงิน 2,418.20 บาท วงเงิน 2,418.20 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 พค.2564

24 18-May-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 22,187.52           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/241

วงเงิน 22,187.52  บาท วงเงิน 22,187.52  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 พค..2564

25 18-May-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,520.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ้ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/242

วงเงิน 1,520.00  บาท วงเงิน 1,520.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 พค.2564

26 18-May-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,898.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ้ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/243

วงเงิน 2,898.00 บาท วงเงิน 2,898.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 พค.2564

27 18-May-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 32,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ้ากัด บริษัท ไบโอวาลิส จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/244

วงเงิน 32,000.00 บาท วงเงิน 32,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 พค.2564

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

   ฝ่ายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี



    แบบ สขร.1

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

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

28 18-May-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 22,800.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮล์แคร์ จ้ากัด บริษัท โพสเฮล์แคร์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/245

วงเงิน 22,800.00 บาท วงเงิน 22,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 พค.2564

29 18-May-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,340.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ็น.พี จ้ากัด บริษัท ที.เอ็น.พี จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/246

วงเงิน 8,340.00  บาท วงเงิน 8,340.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 พค..2564

30 18-May-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,895.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอนดรักส์ จ้ากัด บริษัท คอนดรักส์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/247

วงเงิน 7,895.00 บาท วงเงิน 7,895.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 พค.2564

31 18-May-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 16,050.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/248

วงเงิน 16,050.00 บาท วงเงิน 16,050.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 พค.2564

32 18-May-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ จ้ากัด บริษัท พาตาร์แลบ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/249

วงเงิน 8,000.00 บาท วงเงิน 8,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 พค.2564

33 18-May-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,800.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดิคอล จ้ากัด บริษัท ยูเนียนเมดิคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/250

วงเงิน 2,800.00 บาท วงเงิน 2,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 พค.2564

34 18-May-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,800.00            วิธีเฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมพอนด์ โรงงานเภสัชกรรมพอนด์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/251

วงเงิน 4,800.00 บาท วงเงิน 4,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 พค.2564

35 18-May-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,340.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ้ากัด บริษัท เมดไลน์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/252

วงเงิน 8,340.00 บาท วงเงิน 8,340.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 พค.2564

36 18-May-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,400.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเอ็นบีลาบอราตอร่ี จ้ากัด บริษัท เอเอ็นบีลาบอราตอร่ี จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/253

วงเงิน 3,400.00 บาท วงเงิน 3,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 พค.2564

ล าดับ

ท่ี

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

   ฝ่ายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา



    แบบ สขร.1

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

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

37 18-May-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 49,990.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/254

วงเงิน 49,990.00 บาท วงเงิน 49,990.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 พค.2564

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

   ฝ่ายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี



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

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 3-May-64 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 2,820.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ้ากัด บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.302/40

วงเงิน 2,820.00 วงเงิน 2,820.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.03/05/2564

2 3-May-64 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 4,160.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ้ากัด บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.302/41

วงเงิน 4,160.00 วงเงิน 4,160.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.03/05/2564

3 3-May-64 จ้างเหมาท้าฟันปลอม 2,568.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี เด็นตัลแลป จ้ากัด บริษัท พี ซี เด็นตัลแลป จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.302/42

วงเงิน 2,568.00 วงเงิน 2,568.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.03/05/2564

4 3-May-64 จ้างเหมาท้าฟันปลอม 2,568.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ้ากัด บริษัท พี ซี เด็นตัลแลป จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.302/43

วงเงิน 2,568.00 วงเงิน 2,568.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.03/05/2564

5 3-May-64 จ้างเหมาท้าฟันปลอม 11,870.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ้ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.302/44

วงเงิน 11,870.00 วงเงิน 11,870.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.03/05/2564

6 3-May-64 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 14,160.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จ้ากัด บริษัท ชูมิตร 1967 จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.302/45

วงเงิน 14,160.00 วงเงิน 14,160.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.03/05/2564

7 3-May-64 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 35,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มมีเน้นซ์ (ส้านักงานใหญ่) หจก.เอ็มมีเน้นซ์ (ส้านักงานใหญ่) ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.302/46

วงเงิน 35,000.00 วงเงิน 35,000.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.03/05/2564

8 3-May-64 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 3,417.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดาร์ฟ่ี (ประเทศไทย )จ้ากัด บริษัท ดาร์ฟ่ี (ประเทศไทย )จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.302/47

วงเงิน 3,417.00 วงเงิน 3,417.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.03/05/2564

   ฝ่ายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม  2564
แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซ้ือหรือจ้าง

1  06/05/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,830.00                 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะวันเมดิคอล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะวันเมดิคอล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/117

วงเงิน 4380 วงเงิน 4380 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   06/05/2564

2  06/05/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 9,000.00                 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะวันเมดิคอล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะวันเมดิคอล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/118

วงเงิน 9000 วงเงิน 9000 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   06/05/2564

3  06/05/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,500.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง จ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะวันเมดิคอล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/119

วงเงิน 3500 วงเงิน 3500 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   06/05/2564

4  06/05/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5,649.60                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/120

วงเงิน 5649.60 วงเงิน 5649.60 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   06/05/2564

5  06/05/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1,600.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรื จ ากัด บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรื จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/121

วงเงิน 1600 วงเงิน 1600 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   06/05/2564

6  06/05/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 25,200.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคา โปรดักช่ัน จ ากัด บริษัท แมคคา โปรดักช่ัน จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/122

วงเงิน 25200 วงเงิน 25200 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   06/05/2564

7  11/05/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,400.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพรียวดีไวซ์ จ ากัด บริษัท ไทยเพรียวดีไวซ์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/123

วงเงิน 4400 วงเงิน 4400 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   11/05/2564

8  11/05/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 15,400.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เค. เค. ภัณฑ์ มาร์เก๊ตต้ิง จ ากัด บริษัท เค. เค. ภัณฑ์ มาร์เก๊ตต้ิง จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/124

วงเงิน 15400 วงเงิน 15400 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   11/05/2564

9  11/05/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 9,518.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรื จ ากัด บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรื จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/125

วงเงิน 9518 วงเงิน 9518 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   11/05/2564

10  11/05/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 7,704.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/126

วงเงิน 7704 วงเงิน 7704 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   11/05/2564

ล าดับท่ี วันท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

หน่วยงานโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซ้ือหรือจ้าง

11  11/05/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 8,600.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/127

วงเงิน 8600 วงเงิน 8600 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   11/05/2564

12  11/05/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 30,960.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/128

วงเงิน 30960 วงเงิน 30960 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   11/05/2564

13  11/05/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 14,400.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรื จ ากัด บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรื จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/129

วงเงิน 14400 วงเงิน 14400 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   11/05/2564

13  11/05/2564 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 20,160.00               เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน วีอาร์ ซัพพอร์ต ห้างหุ้นส่วน วีอาร์ ซัพพอร์ต ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/130

วงเงิน 20160 วงเงิน 20160 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   11/05/2564

14  11/05/2564 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 9,622.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/131

วงเงิน 9622 วงเงิน 9622 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   11/05/2564

15  21/05/2564 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 77,682.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอนด์เอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัดบริษัท ทีแอนด์เอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัดถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/132

วงเงิน 77682 วงเงิน 77682 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   21/05/2564

16  21/05/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,279.10                 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/133

วงเงิน 2279 วงเงิน 2279 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   21/05/2564

ล าดับท่ี วันท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

หน่วยงานกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา แบบ สขร.1







       


