
วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 1/6/2564 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 32,595.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/395

วงเงิน 32,595.00 บาท วงเงิน 32,595.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 มิย. 2564

2 1/6/2564 จ้างเหมาก้าจัดขยะติดเช้ือ 19,768.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/396

วงเงิน 19,768.00 บาท วงเงิน 19,768.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 มิย. 2564

3 1/6/2564 จ้างเหมาก้าจัดขยะติดเช้ือ 5,803.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/397

วงเงิน 5,803.00 บาท วงเงิน 5,803.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 มิย. 2564

4 1/6/2564  ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 9,630.00             วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สระบุรี ที.ไอ.จี.แก๊ส หจก.สระบุรี ที.ไอ.จี.แก๊ส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/398

วงเงิน 9,630.00 บาท วงเงิน 9,630.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 มิย. 2564

5 1/6/2564 เช่าเคร่ืองอ่านและแปลงสัญญาณภาพ 32,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮทริกซ์ จ้ากัด บริษัท ไฮทริกซ์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/399

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

6 1/6/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5,600.00            วิธีเฉพาะเจาะจง น้้าด่ืมสะบายดี น้้าด่ืมสะบายดี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/400

วงเงิน 5,600.00 บาท วงเงิน 5,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 มิย. 2564

7 1/6/2564 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 4,927.50            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจันทนี  สุทธิสุข นางสาวจันทนี  สุทธิสุข ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/401

วงเงิน 4,927.50 บาท วงเงิน 4,927.50 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 มิย. 2564

8 1/6/2564 จ้างเหมาท้าความสะอาด/เก็บขยะ 18,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางพรสิริ  สมพร นางพรสิริ  สมพร ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/402

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

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 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 1/6/2564 จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย 20,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภัย ดวงพรดี จก. บ.รักษาความปลอดภัย ดวงพรดี จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/403

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

10 1/6/2564 ซ้ือวัดสุงานบ้านงานครัว 1,400.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/404

วงเงิน 1,400.00 บาท วงเงิน 19,768.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 มิย. 2564

11 1/6/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,852.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามยูเน่ียนเคมีคอล บ.สยามยูเน่ียนเคมีคอล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/405

วงเงิน 3,852.00 บาท วงเงิน 3,852.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 มิย. 2564

12 1/6/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,980.00            วิธีเฉพาะเจาะจง สระบุรีภัณฑ์ สระบุรีภัณฑ์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/406

วงเงิน 1,980.00 บาท วงเงิน 1,980.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 มิย. 2564

13 1/6/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,267.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จก.(มหาชน) บ.สยามแม็คโคร จก.(มหาชน) ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/407

วงเงิน 3,267.00 บาท วงเงิน 3,267.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 มิย. 2564

14 1/6/2564 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,060.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/408

วงเงิน 1,060.00 บาท วงเงิน 1,060.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 4 มิย. 2564

15 1/6/2564 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 11,400.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ยางทอง ยางทอง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/409

วงเงิน 11,400.00 บาท วงเงิน 11,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 23 มิย. 2564

16 1/6/2564 จ้างเหมาปรับปรุงระบบระบายอากาศ 38,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/410

ห้องพ่นยา วงเงิน 38,000.00 บาท วงเงิน 38,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 30 มิย. 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 9/6/2564 ซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน 7,980.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แต้น้่าไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จก. บ.แต้น้่าไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/411

วงเงิน 7,980.00 บาท วงเงิน 7,980.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 มิย. 2564

18 9/6/2564 ซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน 58,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/412

วงเงิน 58,000.00 บาท วงเงิน 58,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 มิย. 2564

19 9/6/2564 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 1,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/413

วงเงิน 1,000.00 บาท วงเงิน 1,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 มิย. 2564

20 9/6/2564 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,350.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/415

วงเงิน 5,350.00 บาท วงเงิน 5,350.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 มิย. 2564

21 9/6/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 56,670.00           วิธีเฉพาะเจาะจง สระบุรีภัณฑ์ สระบุรีภัณฑ์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/416

วงเงิน 56,670.00 บาท วงเงิน 56,670.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10 มิย. 2564

22 9/6/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 7,150.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.กอบทองโพลีแพคค 2004 จก. บ.กอบทองโพลีแพคค 2004 จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/417

วงเงิน 7,150.00 บาท วงเงิน 7,150.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10 มิย. 2564

23 9/6/2564 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 3,675.45            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตระกูลไทยศิริเคร่ืองก่อสร้าง หจก.ตระกูลไทยศิริเคร่ืองก่อสร้าง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/418

วงเงิน 3,675.45 บาท วงเงิน 3,675.45 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 มิย. 2564

24 9/6/2564 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 4,950.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นิมิตรวิทยุสระบุรี หจก.นิมิตรวิทยุสระบุรี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/419

วงเงิน 4,950.00 บาท วงเงิน 4,950.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10 มิย. 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 9/6/2564 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 5,880.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/420

วงเงิน 5,880.00 บาท วงเงิน 5,880.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10 มิย. 2564

26 9/6/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,580.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จก.(มหาชน) บ.สยามแม็คโคร จก.(มหาชน) ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/421

วงเงิน 1,580.00 บาท วงเงิน 1,580.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 มิย. 2564

27 10/6/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ 3,049.50            วิธีเฉพาะเจาะจง สมศักด์ิ การช่าง สมศักด์ิ การช่าง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/422

วงเงิน 3,049.50 บาท วงเงิน 3,049.50 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 มิย. 2564

28 10/6/2564 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 3,590.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สระบุรี ไอที เฮาส์ จก. บ.สระบุรี ไอที เฮาส์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/423

วงเงิน 3,590.00 บาท วงเงิน 3,590.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 มิย. 2564

29 10/6/2564 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 1,370.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/424

วงเงิน 1,370.00 บาท วงเงิน 1,370.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 มิย. 2564

30 10/6/2564 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 500.00               วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/425

วงเงิน 500.00 บาท วงเงิน 500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 มิย. 2564

31 10/6/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,800.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นางน้้าค้าง  สุวรรณา นางน้้าค้าง  สุวรรณา ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/426

วงเงิน 1,800.00 บาท วงเงิน 1,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 มิย. 2564

33 15/6/2564 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/427

วงเงิน 1,500.00 บาท วงเงิน 1,500.00 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

33 15/6/2564 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 990.00               วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/427

วงเงิน 990.00 บาท วงเงิน 990.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 มิย. 2564

34 15/6/2564 ซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร 5,350.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/429

วงเงิน 5,350.00 บาท วงเงิน 5,350.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 มิย. 2564

35 15/6/2564 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 1,750.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อินเตอร์เมดิคอล เทรดด้ิง หจก.อินเตอร์เมดิคอล เทรดด้ิง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/430

วงเงิน 1,750 บาท วงเงิน 1,750 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 มิย. 2564

36 15/6/2564 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,705.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ปัญญาสตีล(2005) จก. บ.ปัญญาสตีล(2005) จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/431

วงเงิน 1,705.00 บาท วงเงิน 1,705.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มิย. 2564

37 16/6/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,850.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเจริญการไฟฟ้า หจก.ไทยเจริญการไฟฟ้า ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/432

วงเงิน 2,850.00 บาท วงเงิน 2,850.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 มิย. 2564

38 16/6/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,380.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จก.(มหาชน) บ.สยามแม็คโคร จก.(มหาชน) ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/433

วงเงิน 1,380.00 บาท วงเงิน 1,380.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 มิย. 2564

39 16/6/2564 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,000.90             วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตระกูลไทยศิริเคร่ืองก่อสร้าง หจก.ตระกูลไทยศิริเคร่ืองก่อสร้าง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/434

วงเงิน 2,000.90 บาท วงเงิน 2,000.90 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21 มิย. 2564

40 16/6/2564 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 652.70               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/435

วงเงิน 652.70 บาท วงเงิน 652.70 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21 มิย. 2564

ล าดับท่ี วันท่ี

แบบ สขร.1



งานจัดซ้ือ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

/จัดจ้าง (ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

41 16/6/2564 ซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร 3,210.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/436

วงเงิน 3,210.00 บาท วงเงิน 3,210.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 มิย. 2564

42 16/6/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 4,600.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/437

วงเงิน 4,600.00 บาท วงเงิน 4,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 มิย. 2564

43 18/6/2564 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 13,630.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมนต์ หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/438

วงเงิน 13,630.00 บาท วงเงิน 13,630.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 มิย. 2564

44 18/6/2564 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 13,280.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมนต์ หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/439

วงเงิน 13,280.00 บาท วงเงิน 13,280.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 มิย. 2564

45 22/6/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,960.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จก.(มหาชน) บ.สยามแม็คโคร จก.(มหาชน) ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/440

วงเงิน 3,960.00 บาท วงเงิน 3,960.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 22 มิย. 2564

46 22/6/2564 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,060.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/441

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

47 22/6/2564 จ้างเหมาย้ายพร้อมติดต้ังกล้องวงจรปิด 5,778.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ธาส เอ็นจิเนียร่ิง บิส จก. บ.ธาส เอ็นจิเนียร่ิง บิส จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/442

วงเงิน 5,778.00 บาท วงเงิน 5,778.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 28 มิย. 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-Jun-64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 34,668.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/68

วงเงิน34,668.00บาท วงเงิน34,668.00บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 มิ.ย.2564

2 1-Jun-64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 16,200.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ้ากัด บ.แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/69

วงเงิน 16,200.00 บาท วงเงิน 16,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 มิ.ย.2564

3 1-Jun-64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 29,960.00               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ดรัก เทสท์ต้ิง หจก.ดรัก เทสท์ต้ิง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/70

วงเงิน 29,960.00 บาท วงเงิน 29,960.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 มิ.ย.2564

4 1-Jun-64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,800.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ้ากัด บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/71

วงเงิน 37,800.00 บาท วงเงิน 37,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 มิ.ย.2564

5 1-Jun-64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 26,132.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทล็อคอินส์ เมดดิคอล จ้ากัด บริษัทล็อคอินส์ เมดดิคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/72

วงเงิน 26,132.00  บาท วงเงิน 26,132.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 มิ.ย.2564

6 1-Jun-64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 58,955.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จ้ากัด บริษัท ไบโอเซน จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/73

วงเงิน58,955.00 บาท วงเงิน58,955.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 มิ.ย.2564

7 11-Jun-64 จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 2,160.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลบ จ้ากัด บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลบ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/74

วงเงิน 2,160.00 บาท วงเงิน 2,160.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 มิ.ย.2564

8 9-Jun-64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 42,400.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ้ากัด บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/75

วงเงิน 42,400.00 บาท วงเงิน 42,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 มิ.ย.2564

9 9-Jun-64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 47,205.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จ้ากัด บริษัท ไบโอเซน จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/76

วงเงิน 47,205.00 บาท วงเงิน 47,205.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 มิ.ย.2564

10 18-Jun-64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,250.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เมดิคอล จ้ากัด บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เมดิคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/77

วงเงิน 6,250.00 บาท วงเงิน 6,250.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 มิ.ย.2564

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 64

   กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับท่ี วันท่ี



    แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 11-Jun-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,600.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ้ากัด บริษัท มาสุ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/255

วงเงิน 4,600.00 บาท วงเงิน 4,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 มิย.2564

2 11-Jun-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ้ากัด บริษัท ยูโทเป้ียน จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/256

วงเงิน 12,000.00 บาท วงเงิน 12,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 มิย.2564

3 11-Jun-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,900.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จ้ากัด บริษัท ยูเมด้า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/257

วงเงิน 2,900.00 บาท วงเงิน 2,900.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 มิย.2564

4 11-Jun-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 88,020.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟารืมาซูติคอล จ้ากัด บริษัท เบอร์ลินฟารืมาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/258

วงเงิน 88,020.00 บาท วงเงิน 88,020.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 มิย.2564

5 11-Jun-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 43,300.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/259

วงเงิน 43,300.00 บาท วงเงิน 43,300.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 มิย.2564

6 15-Jun-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 10,160.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ้ากัด บริษัท ยูโทเป้ียน จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/260

วงเงิน 10,160.00 บาท วงเงิน 10,160.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มิย.2564

7 15-Jun-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 55,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ้ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/261

วงเงิน 55,500.00 บาท วงเงิน 55,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มิย.2564

8 15-Jun-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,140.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติก จ้ากัด บริษัท แอตแลนติก จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/262

วงเงิน 7,140.00 บาท วงเงิน 7,140.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มิย.2564

9 15-Jun-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีพีดรัก จ้ากัด บริษัท ทีพีดรัก จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/263

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

   ฝ่ายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2564



    แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

10 18-Jun-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 52,490.30           วิธีกรณีพิเศษ องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/264

วงเงิน 52,490.30 บาท วงเงิน 52,490.30 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 มิย.2564

11 15-Jun-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,229.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอสพีเอสเมดิคอล จ้ากัด บริษัท แอสพีเอสเมดิคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/265

วงเงิน 4,229.00 บาท วงเงิน 4,229.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มิย.2564

12 15-Jun-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,050.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติก จ้ากัด บริษัท แอตแลนติก จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/266

วงเงิน 4,050.00 บาท วงเงิน 4,050.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มิย.2564

13 15-Jun-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,316.10            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจเอสวิช่ัน จ้ากัด บริษัท เจเอสวิช่ัน จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/267

วงเงิน 1,316.10 บาท วงเงิน 1,316.10 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มิย.2564

14 15-Jun-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,210.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/268

วงเงิน 3,210.00 บาท วงเงิน 3,210.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มิย.2564

15 18-Jun-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 33,700.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัล จ้ากัด บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/269

วงเงิน 33,700.00 บาท วงเงิน 33,700.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 มิย.2564

16 18-Jun-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9,200.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ จ้ากัด บริษัท พาตาร์แลบ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/270

วงเงิน 9,200.00 บาท วงเงิน 9,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 มิย.2564

17 18-Jun-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,992.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ฟาร์มาซูติคอล จ้ากัดบริษัท อาร์เอ็กซ์ฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/271

วงเงิน 5,992.00 บาท วงเงิน 5,992.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 มิย.2564

18 18-Jun-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,600.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ้ากัด บริษัท มาสุ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/272

วงเงิน 4,600.00 บาท วงเงิน 4,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 มิย.2564

   ฝ่ายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2564



    แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

19 18-Jun-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 32,100.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/273

วงเงิน 32,100.00 บาท วงเงิน 32,100.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 มิย.2564

20 18-Jun-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 22,187.52           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟารืม่า จ้ากัด บริษัท ซิลลิคฟารืม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/274

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

21 18-Jun-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,375.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กอบทองโพลีเทรดด้ิง จ้ากัด บริษัท กอบทองโพลีเทรดด้ิง จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/275

วงเงิน 6,375.00 บาท วงเงิน 6,375.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 มิย.2564

22 18-Jun-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กอบทองโพลีเทรดด้ิง จ้ากัด บริษัท กอบทองโพลีเทรดด้ิง จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/276

วงเงิน 6,000.00 บาท วงเงิน 6,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 มิย.2564

23 18-Jun-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภาสิน จ้ากัด บริษัท ภาสิน จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/277

วงเงิน 2,000.00 บาท วงเงิน 2,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 มิย.2564

24 18-Jun-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,745.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จ้ากัด บริษัท ยูนีซัน จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/278

วงเงิน 3,745.00บาท วงเงิน 3,745.00บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 มิย.2564

25 18-Jun-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,030.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเช่ียนฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท เอเช่ียนฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/279

วงเงิน 4,030.00 บาท วงเงิน 4,030.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 มิย.2564

26 18-Jun-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,900.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ้ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/280

วงเงิน 6,900.00 บาท วงเงิน 6,900.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 มิย.2564

27 18-Jun-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,800.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ้ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/281

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

   ฝ่ายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2564



วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

28 18-Jun-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 10,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ้ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/282

วงเงิน 10,500.00 บาท วงเงิน 10,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 มิย.2564

29 18-Jun-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,780.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จ้ากัด บริษัท ยูเมด้า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/283

วงเงิน 3,780.00 บาท วงเงิน 3,780.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 มิย.2564

30 18-Jun-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ้ากัด บริษัท ยูโทเป้ียน จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/284

วงเงิน 12,000..00 บาท วงเงิน 12,000..00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 มิย.2564

31 18-Jun-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 17,110.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ้ากัด บริษัท ยูโทเป้ียน จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/285

วงเงิน 17,110.00 บาท วงเงิน 17,110.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 มิย.2564

32 18-Jun-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 15,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/286

วงเงิน 15,000.00 บาท วงเงิน 15,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 มิย.2564

33 18-Jun-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 62,550.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/287

วงเงิน 62,550.00บาท วงเงิน 62,550.00าท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 มิย.2564

34 18-Jun-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 48,410.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/288

วงเงิน 48,410.00าท วงเงิน 48,410.00าท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 มิย.2564

   ฝ่ายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2564



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

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 1-Jun-64 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 7,169.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ้ากัดบริษัทดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.302/49

วงเงิน 7,169.00 วงเงิน 7,169.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.01/06/2564

2 1-Jun-64 ซ้ือวัสดุทันตกรรม           4,210..00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทไดรว์ เด็นท่ัล อินคอร์ปอเรช่ัน บริษัทไดรว์ เด็นท่ัล อินคอร์ปอเรช่ัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.302/50

วงเงิน 4,210.00 วงเงิน 4,210.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.01/06/2564

3 1-Jun-64 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 1,540.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.302/51

วงเงิน  1,540.00 วงเงิน  1,540.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.01/06/2564

4 1-Jun-64 จ้างเหมาท้าฟันปลอม 13,880.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ้ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.302/52

วงเงิน  1,3880.00 วงเงิน  1,3880.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.01/06/2564

5 1-Jul-64 จ้างเหมาท้าฟันปลอม 2,568.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี เด็นตัลแลป จ้ากัด บริษัท พี ซี เด็นตัลแลป จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.302/53

วงเงิน 2,568.00 วงเงิน 2,568.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.01/07/2564

6 1-Jul-64 จ้างเหมาท้าฟันปลอม 27,495.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ้ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.302/54

วงเงิน  27,495.00 วงเงิน  27,495.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.01/07/2564

7 1-Jul-64 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 7,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเด้นท์ จ้ากัด บริษัท สยามเด้นท์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.302/55

วงเงิน 7,000.00 วงเงิน 7,000.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.01/07/2564

8 1-Jul-64 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 1,700.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเอส.ดี ทันตเวช (1998)จ้ากัด บริษัทเอส.ดี ทันตเวช (1998)จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.302/56

วงเงิน 1,700.00 วงเงิน 1,700.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.01/07/2564

   ฝ่ายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  2564
แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซ้ือหรือจ้าง

1  07/06/2564 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,300.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรื จ ากัด บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรื จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/134

วงเงิน 2300 วงเงิน 2300 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   07/06/2564

2  07/06/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,800.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอน เมด จ ากัด บริษัท ไซเอน เมด จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/135

วงเงิน 2800 วงเงิน 2800 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   07/06/2564

3  07/06/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5,778.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/136

วงเงิน 5778 วงเงิน 5778 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   07/06/2564

4  08/06/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 6,800.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เค.ภัณฑ์ มาร์เก๊ตต้ิง จ ากัด บริษัท เค.เค.ภัณฑ์ มาร์เก๊ตต้ิง จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/137

วงเงิน 6800 วงเงิน 6800 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   08/06/2564

5  08/06/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 13,948.50               เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/138

วงเงิน 13948.50 วงเงิน 13948.50 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   08/06/2564

6  09/06/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,550.00                 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะวันเมดิคอล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะวันเมดิคอล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/139

วงเงิน 4550 วงเงิน 4550 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   09/06/2564

7  09/06/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,620.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรื จ ากัด บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรื จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/140

วงเงิน 3620 วงเงิน 3620 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   09/06/2564

8  18/06/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย จ ากัด บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/141

วงเงิน 5000 วงเงิน 5000 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   18/06/2564

9  18/06/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 11,960.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/142

วงเงิน 11960 วงเงิน 11960 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   18/06/2564

10  18/06/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 28,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคา โปรดักช่ัน จ ากัด บริษัท แมคคา โปรดักช่ัน จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/143

วงเงิน 28000 วงเงิน 28000 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   18/06/2564

ล าดับท่ี วันท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564

หน่วยงานกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา แบบ สขร.1







       






