
วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 30/7/2564 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/500

วงเงิน 32,315.00 บาท วงเงิน 32,315.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 30 กค. 2564

2 30/7/2564 จ้างเหมาก้าจัดขยะติดเช้ือ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/501

วงเงิน 40,985.00 บาท วงเงิน 40,985.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 30 กค. 2564

3 30/7/2564  ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สระบุรี ที.ไอ.จี.แก๊ส หจก.สระบุรี ที.ไอ.จี.แก๊ส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/503

วงเงิน 28,119.60 บาท วงเงิน 28,119.60 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 30 กค. 2564

4 30/7/2564 เช่าเคร่ืองอ่านและแปลงสัญญาณภาพ 32,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮทริกซ์ จ้ากัด บริษัท ไฮทริกซ์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/504

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

5 30/7/2564 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 9,017.50            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจันทนี  สุทธิสุข นางสาวจันทนี  สุทธิสุข ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/505

วงเงิน 5,345.00 บาท วงเงิน 5,345.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 30 กค. 2564

6 30/7/2564 จ้างท้าความสะอาด/เก็บขยะ 15,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางพรสิริ  สมพร นางพรสิริ  สมพร ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/506

วงเงิน 18,000.00 บาท วงเงิน 18,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 30 กค. 2564

7 30/7/2564 จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย 20,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภัย ดวงพรดี จก. บ.รักษาความปลอดภัย ดวงพรดี จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/507

วงเงิน 20,000.00 บาท วงเงิน 20,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 30 กค. 2564

8 3/8/2564 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 524.30               วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สระบุรี ไอที เฮาส์ จก. บ.สระบุรี ไอที เฮาส์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/508

วงเงิน 524.30 บาท วงเงิน 524.30 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 6 สค. 2564

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 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 3/8/2564 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 7,420.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.บรรจุภัณฑ์เพ่ือส่ิงแวดล้อม จก. บ.บรรจุภัณฑ์เพ่ือส่ิงแวดล้อม จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/509

วงเงิน 7,420.00 บาท วงเงิน 7,420.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 4 สค. 2564

10 3/8/2564 ซ้ือวัดสุงานบ้านงานครัว 900.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จก.(มหาชน) บ.สยามแม็คโคร จก.(มหาชน) ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/510

วงเงิน 900.00 บาท วงเงิน 900.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 3 สค. 2564

11 3/8/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้าน 3,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านช่างแอ๊ดเคร่ืองเย็น ร้านช่างแอ๊ดเคร่ืองเย็น ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/511

งานครัว วงเงิน 3,000.00 บาท วงเงิน 3,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 3 สค. 2564

12 3/8/2564 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 80,250.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สระบุรี ที.ไอ.จี.แก๊ส หจก.สระบุรี ที.ไอ.จี.แก๊ส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/512

วงเงิน 80,250.00 บาท วงเงิน 80,250.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 3 สค. 2564

13 5/8/2564 ซ้ือวัดสุงานบ้านงานครัว 21,652.52           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.รัตนโชติกิจ จก. บ.รัตนโชติกิจ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/513

วงเงิน 21,652.52 บาท วงเงิน 21,652.52 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 6 สค. 2564

14 5/8/2564 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 27,495.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เค.เค.คอมพิวเตอร์ ซัพพลายส์ จก. บ.สระบุรี ไอที เฮาส์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/514

วงเงิน 27,495.00 บาท วงเงิน 7,980.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 6 สค. 2564

15 5/8/2564 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 75,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเฟอร์นิเจอร์นายฮ้อ 95 ร้านเฟอร์นิเจอร์นายฮ้อ 96 ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/515

วงเงิน 75,000.00 บาท วงเงิน 75,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 6 สค. 2564

16 3/8/2564 ซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน 2,599.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แต้น้่าไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จก. บ.แต้น้่าไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/516

วงเงิน 2,599.00 บาท วงเงิน 2,599.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 6 สค. 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 5/8/2564 จ้างเหมาท้าป้ายโครงการ 4,350.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเบ็ดเตล็ดก็อปป้ี ร้านเบ็ดเตล็ดก็อปป้ี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/517

วงเงิน 4,350.00 บาท วงเงิน 4,350.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 6 สค. 2564

18 5/8/2564 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 5,980.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สระบุรี ไอที เฮาส์ จก. บ.สระบุรี ไอที เฮาส์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/518

วงเงิน 5,980.00 บาท วงเงิน 5,980.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10 สค. 2564

19 11/8/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 4,300.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/519

วงเงิน 4,300.00 บาท วงเงิน 4,300.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 13 สค. 2564

20 11/8/2564 จ้างเหมาท้าฝ้าเพดาน 5,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/520

วงเงิน 5,000.00 บาท วงเงิน 5,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 สค. 2564

21 11/8/2564 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 1,330.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/521

วงเงิน 1,330.00 บาท วงเงิน 1,330.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 สค. 2564

22 11/8/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,440.00             วิธีเฉพาะเจาะจง สระบุรีภัณฑ์ สระบุรีภัณฑ์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/522

วงเงิน 2,440.00 บาท วงเงิน 2,440.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 13 สค. 2564

23 11/8/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 6,687.50            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สัมพันธ์ อินเตอร์เทรด จก. บ.สัมพันธ์ อินเตอร์เทรด จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/523

วงเงิน 6,687.50  บาท วงเงิน 6,687.50  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 13 สค. 2564

24 11/8/2564 ซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน 8,300.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แต้น้่าไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จก. บ.แต้น้่าไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/524

วงเงิน 8,300.00 บาท วงเงิน 8,300.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 13 สค. 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 11/8/2564 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4,413.75            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/525

วงเงิน 4,413.75 บาท วงเงิน 4,413.75 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 13 สค. 2564

26 11/8/2564 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอกอนันต์เคร่ืองก่อสร้าง ร้านเอกอนันต์เคร่ืองก่อสร้าง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/526

วงเงิน 4,500.00 บาท วงเงิน 4,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 สค. 2564

27 11/8/2564 ซ้ือวัสดุการเกษตร 450.00               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/527

วงเงิน 450.00 บาท วงเงิน 450.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 13 สค. 2564

28 11/8/2564 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/528

วงเงิน 1,060.00 บาท วงเงิน 1,060.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 13 สค. 2564

29 16/8/2564 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 2,090.00             วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นิมิตรวิทยุสระบุรี หจก.นิมิตรวิทยุสระบุรี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/529

วงเงิน 2,090.00 บาท วงเงิน 2,090.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 สค. 2564

30 16/8/2564 จ้างเหมาวางท่อระบายน้้า 89,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุทิสา  ล้าภูพวง นางสาวสุทิสา  ล้าภูพวง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/530

วงเงิน 89,000.00 บาท วงเงิน 89,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 สค. 2564

31 11/8/2564 จ้างเหมาท้ากันสาด 28,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายไพศาล  ค้าหล้า นายไพศาล  ค้าหล้า ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/531

วงเงิน 28,000.00  บาท วงเงิน 28,000.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 25 สค. 2564

33 11/8/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,099.96            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/532

วงเงิน 1,099.96 บาท วงเงิน 1,099.96 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 สค. 2564

ล าดับท่ี วันท่ี

แบบ สขร.1



งานจัดซ้ือ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

/จัดจ้าง (ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

33 16/8/2564 จ้างเหมาปรับปรุงห้องแรงดันลบ 97,160.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ส.สระบุรี มิทอล หจก.ส.สระบุรี มิทอล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/533

วงเงิน 96,160.00 บาท วงเงิน 96,160.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 23 สค. 2564

34 16/8/2564 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 990.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แต้น้่าไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จก. บ.แต้น้่าไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/534

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

35 16/8/2564 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 30,694.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/535

วงเงิน 30,694.00 บาท วงเงิน 30,694.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 สค. 2564

36 18/8/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 256.80               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/536

วงเงิน 256.80 บาท วงเงิน 256.80 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 สค. 2564

37 18/8/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 1,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/537

วงเงิน 1,000.00 บาท วงเงิน 1,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 สค. 2564

38 18/8/2564 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/538

วงเงิน 3,500.00 บาท วงเงิน 3,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 สค. 2564

39 18/8/2564 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,350.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/539

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

40 18/8/2564 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 1,650.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิกวัน ร้านบ๊ิกวัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/540

วงเงิน 1,650.00 บาท วงเงิน 1,650.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 สค. 2564

ล าดับท่ี วันท่ี

แบบ สขร.1



งานจัดซ้ือ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

/จัดจ้าง (ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

42 18/8/2564 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 3,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิกวัน ร้านบ๊ิกวัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/541

วงเงิน 3,000.00 บาท วงเงิน 3,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 สค. 2564

43 18/8/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,320.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิกวัน ร้านบ๊ิกวัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/542

วงเงิน 4,320.00 บาท วงเงิน 4,320.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 สค. 2564

44 18/8/2564 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 14,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิกวัน หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/543

วงเงิน 14,000.00 บาท วงเงิน 14,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 สค. 2564

45 25/8/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,600.00             วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/544

วงเงิน 2,600.00 บาท วงเงิน 2,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 25 สค. 2564

46 25/8/2564 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 2,160.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/545

วงเงิน 2,160.00 บาท วงเงิน 2,160.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 25 สค. 2564

47 25/8/2564 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,400.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/546

วงเงิน 4,400.00  บาท วงเงิน 4,400.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 25 สค. 2564

48 25/8/2564 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 7,490.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/547

วงเงิน 7,490.00 บาท วงเงิน 7,490.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 27 สค. 2564

ล าดับท่ี วันท่ี

แบบ สขร.1แบบ สขร.1

แบบ สขร.1แบบ สขร.1



งานจัดซ้ือ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

/จัดจ้าง (ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

45 25/8/2564 จ้างเหมาวางท่อระบายน้้า 86,400.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายไพศาล  ค้าหล้า นายไพศาล  ค้าหล้า ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/548

วงเงิน 86,400.00 บาท วงเงิน 86,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 27 สค. 2564

46 25/8/2564 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,580.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สระบุรี ไอที เฮาส์ จก. บ.สระบุรี ไอที เฮาส์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/549
วงเงิน 1,580.00 บาท วงเงิน 1,580.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 27 สค. 2564

47 25/8/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,440.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/550

วงเงิน 1,440.00  บาท วงเงิน 1,440.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 27 สค. 2564

48 25/8/2564 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,060.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/551

วงเงิน 1,060.00 บาท วงเงิน 1,060.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 27 สค. 2564

49 31/8/2564 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 374.50               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สระบุรี แทรกเตอร์(2529) หจก.สระบุรี แทรกเตอร์(2529) ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/551

วงเงิน 374.50 บาท วงเงิน 374.50 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 31 สค. 2564

ล าดับท่ี วันท่ี



    แบบ สขร.1

งานจัดซ้ือ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

/จัดจ้าง (ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 2 ส.ค. 64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 250,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เมดิคอล จ้ากัด บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เมดิคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/92

วงเงิน250,000.00บาท วงเงิน250,000.00บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 ส.ค.2564

2 2 ส.ค. 64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 76,060.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จ้ากัด บริษัท ไบโอเซน จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/93

วงเงิน 76,000.00 บาท วงเงิน 76,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 ส.ค.2564

3 2 ส.ค. 64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 83,600.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ้ากัด บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/94

วงเงิน83,600.00 บาท วงเงิน83,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 ส.ค.2564

4 2 ส.ค. 64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 89,832.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทล็อคอินส์ เมดดิคอล จ้ากัด บริษัทล็อคอินส์ เมดดิคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/95

วงเงิน89,832.00 บาท วงเงิน89,832.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 ส.ค.2564

5 2 ส.ค. 64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 29,960.00               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ดรัก เทสท์ต้ิง หจก.ดรัก เทสท์ต้ิง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/96

วงเงิน 29,960.00  บาท วงเงิน 29,960.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 ส.ค.2564

6 2 ส.ค. 64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 11,000.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ้ากัด บริษัท แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/97

วงเงิน11,000.00 บาท วงเงิน11,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 ส.ค.2564

7 2 ส.ค. 64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 38,520.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/98

วงเงิน 38,520.00 บาท วงเงิน 38,520.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 ส.ค.2564

8 10 ส.ค. 64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 180,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ้ากัด บริษัท พีพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/99

วงเงิน180,000.00 บาท วงเงิน180,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10 ส.ค.2564

9 10 ส.ค. 64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 30,000.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูซันส์ จ้ากัด บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูซันส์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/100

วงเงิน 30,000.00 บาท วงเงิน 30,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10 ส.ค.2564

10 10 ส.ค. 64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,000.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จ้ากัด บริษัท ไบโอเซน จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/101

วงเงิน 40,000.00 บาท วงเงิน 40,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10 ส.ค.2564

11 17 ส.ค. 64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 180,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ้ากัด บริษัท พีพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/102

วงเงิน180,000.00 บาท วงเงิน180,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.17 ส.ค.2564

12 25 ส.ค. 64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 180,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ้ากัด บริษัท พีพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/103

วงเงิน 180,000.00 บาท วงเงิน 180,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 25 ส.ค.2564

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 64

   กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับท่ี วันท่ี



    แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 20-Aug-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 120,736.20         วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/327

วงเงิน 120,736.20  บาท วงเงิน 120,736.20  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 สค.2564

2 13-Aug-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,275.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอสเมดิคอล จ้ากัด บริษัท เอสพีเอสเมดิคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/328

วงเงิน 4,275.00  บาท วงเงิน 4,275.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 13 สค.2564

3 13-Aug-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 31,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเซ็นทรัล จ้ากัด บริษัทเซ็นทรัล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/329

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

4 13-Aug-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ้ากัด บริษัท ยูโทเป้ียน จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/330

วงเงิน 12,000.00 บาท วงเงิน 12,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 13 สค.2564

5 13-Aug-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 16,050.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/331

วงเงิน 16,050.00 บาท วงเงิน 16,050.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 13 สค.2564

6 17-Aug-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,940.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติก จ้ากัด บริษัท แอตแลนติก จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/332

วงเงิน 1,940.00 บาท วงเงิน 1,940.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 สค.2564

7 17-Aug-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,770.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/333

วงเงิน 11,770.00 บาท วงเงิน 11,770.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 สค.2564

   ฝ่ายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564



    แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

8 17-Aug-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท โกลบอลฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/334

วงเงิน 7,000.00 บาท วงเงิน 7,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 สค.2564

9 17-Aug-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,250.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาแลนด์ จ้ากัด บริษัท ฟาร์มาแลนด์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/335

วงเงิน 5,250.00 บาท วงเงิน 5,250.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 สค.2564

10 17-Aug-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 31,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ้ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/336

วงเงิน 31,500.00 บาท วงเงิน 31,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 สค.2564

11 17-Aug-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,800.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีพีดรัก จ้ากัด บริษัท ทีพีดรัก จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/337

วงเงิน 3,800.00 บาท วงเงิน 3,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 สค.2564

12 17-Aug-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,800.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีพีดรัก จ้ากัด บริษัท ทีพีดรัก จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/337

วงเงิน 3,800.00 บาท วงเงิน 3,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 สค.2564

13 17-Aug-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,800.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีพีดรัก จ้ากัด บริษัท ทีพีดรัก จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/337

วงเงิน 3,800.00 บาท วงเงิน 3,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 สค.2564

14 17-Aug-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 19,260.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่าฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่าฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/338

วงเงิน 19,260.00 บาท วงเงิน 19,260.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 สค.2564

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 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

15 17-Aug-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 22,216.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัล จ้ากัด บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/339

วงเงิน 22,216.00 บาท วงเงิน 22,216.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 สค.2564

16 17-Aug-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,950.00            วิธีเฉพาะเจาะจง โรงงานเลิศสิงห์ จ้ากัด โรงงานเลิศสิงห์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/340

วงเงิน 2,950.00 บาท วงเงิน 2,950.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 สค.2564

17 17-Aug-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,880.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเช่ียนฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด บริษัท เอเช่ียนฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/341

วงเงิน 2,880.00 บาท วงเงิน 2,880.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 สค.2564

18 17-Aug-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,885.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอ็ลฮ้ัว จ้ากัด บริษัท บีเอ็ลฮ้ัว จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/342

วงเงิน 3,800.00 บาท วงเงิน 3,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 สค.2564

19 17-Aug-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9,300.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ จ้ากัด บริษัท พาตาร์แลบ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/343

วงเงิน 9,300.00 บาท วงเงิน 9,300.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 สค.2564

20 17-Aug-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 13,680.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ฟาร์มาซูติคอล จ้ากัดบริษัท อาร์เอ็กซ์ฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/344

วงเงิน 13,680.00 บาท วงเงิน 13,680.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 สค.2564

21 17-Aug-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 16,930.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/345

วงเงิน 16,930.00 บาท วงเงิน 16,930.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 สค.2564

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 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

22 17-Aug-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 22,187.52           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/346

วงเงิน 22,187.52 บาท วงเงิน 22,187.52 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 สค.2564

23 17-Aug-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,250.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาแลนด์ จ้ากัด บริษัท ฟาร์มาแลนด์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/347

วงเงิน 5,250.00 บาท วงเงิน 5,250.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 สค.2564

24 17-Aug-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,035.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอนดรักส์ จ้ากัด บริษัท คอนดรักส์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/348

วงเงิน 7,035.00 บาท วงเงิน 7,035.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 สค.2564

25 17-Aug-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,475.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทไทยนครพัฒนา จ้ากัด บริษัทไทยนครพัฒนา จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/349

วงเงิน 11,475.00 บาท วงเงิน 11,475.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 สค.2564

26 17-Aug-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 10,900.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ้ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/350

วงเงิน 10,900.00 บาท วงเงิน 10,900.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 สค.2564

27 17-Aug-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,992.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ฟาร์มาซูติคอล จ้ากัดบริษัท อาร์เอ็กซ์ฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/351

วงเงิน 5,992.00 บาท วงเงิน 5,992.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 สค.2564

28 17-Aug-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,975.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอสเมดิคอล จ้ากัด บริษัท เอสพีเอสเมดิคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/352

วงเงิน 7,975.00 บาท วงเงิน 7,975.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 สค.2564

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 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

29 17-Aug-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,600.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ้ากัด บริษัท มาสุ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/353

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

30 17-Aug-64 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 12,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กอบทองโพลีเทรดด้ิง จ้ากัด บริษัท กอบทองโพลีเทรดด้ิง จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/354

วงเงิน 12,000.00 บาท วงเงิน 12,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 สค.2564

31 17-Aug-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 14,400.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/355

วงเงิน 14,400.00 บาท วงเงิน 14,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 สค.2564

32 17-Aug-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 88,990.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/356

วงเงิน 88,990.00 บาท วงเงิน 88,990.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 สค.2564

33 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

34 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

35 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

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 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

36 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

37 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

38 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

39 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

40 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 สิงหาคม 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 2-Aug-64 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 4,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเอส.ดี ทันตเวช (1998)จ้ากัด บริษัทเอส.ดี ทันตเวช (1998)จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.302/57

วงเงิน 4,000.00 วงเงิน 4,000.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.01/08/2564

2 2-Aug-64 จ้างเหมาท้าฟันปลอม 1,123.50            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี เด็นตัลแลป จ้ากัด บริษัท พี ซี เด็นตัลแลป จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.302/58

วงเงิน 1,123.50 วงเงิน 1,123.50 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.01/08/2564

3 2-Aug-64 LAB (ฟันปลอม) 10,815.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ้ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.302/59

วงเงิน 10,815.00 วงเงิน 10,815.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.01/08/2564

4 2-Aug-64 LAB (ฟันปลอม) 16,975.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ้ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.302/60

วงเงิน 16,975.00 วงเงิน 16,975.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.01/08/2564

                             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  06/08/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5,350.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/160

วงเงิน 5350 วงเงิน 5350 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   06/08/2564

2  06/08/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 16,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคา โปรดักช่ัน จ ากัด บริษัท แมคคา โปรดักช่ัน จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/162

วงเงิน 16500 วงเงิน 16500 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   06/08/2564

3  06/08/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,400.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพรียวดีไวซ์ จ ากัด บริษัท ไทยเพรียวดีไวซ์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/165

วงเงิน 4400 วงเงิน 4400 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   06/08/2564

4  06/08/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5,300.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัครวินท์ เอ็นเตอร์ไพร์ท จ ากัด บริษัท อัครวินท์ เอ็นเตอร์ไพร์ท จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/167

วงเงิน 5300 วงเงิน 5300 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   06/08/2564

5  09/08/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 7,500.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอม เบส พลัส จ ากัด บริษัท แอม เบส พลัส จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/168

วงเงิน 7500 วงเงิน 7500 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   09/08/2564

6  09/08/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,800.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอน เมด จ ากัด บริษัท ไซเอน เมด จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/169

วงเงิน 2800 วงเงิน 2800 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   09/08/2564

7  09/08/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,490.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/170

วงเงิน 4490 วงเงิน 4490 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   09/08/2564

8  09/08/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 7,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/171

วงเงิน 7000 วงเงิน 7000 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   09/08/2564

9  09/08/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 29,085.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/172

วงเงิน 29085 วงเงิน 29.85 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   09/08/2564

10  09/08/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 49,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคา โปรดักช่ัน จ ากัด บริษัท แมคคา โปรดักช่ัน จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/173

วงเงิน 49500 วงเงิน 49500 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   09/08/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 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  09/08/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1,800.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัครวินท์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด บริษัท อัครวินท์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/174

วงเงิน 1800 วงเงิน 1800 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   09/08/2564

12  11/08/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 6,200.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/175

วงเงิน 6200 วงเงิน 6200 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 11/08/2564

13  11/08/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 10,272.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/176

วงเงิน 10272 วงเงิน 10272 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 11/08/2564

14  11/08/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 10,700.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/177

วงเงิน 10700 วงเงิน 10700 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 11/08/2564

15  11/08/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 15,600.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/178

วงเงิน 15600 วงเงิน 15600 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 11/08/2564

16  11/08/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 14,580.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/179

วงเงิน 14580 วงเงิน 14580 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 11/08/2564

17  13/08/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 13,375.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/180

วงเงิน 13375 วงเงิน 13375 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 13/08/2564

ล าดับท่ี วันท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564

หน่วยงานกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
แบบ สขร.1







       






