
วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 1/4/2564 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 20,850.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/268

วงเงิน 20,850.00 บาท วงเงิน 20,850.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 เมย. 2564

2 1/4/2564 จ้างเหมาก้าจัดขยะติดเช้ือ 10,486.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/269

วงเงิน 10,486.00 บาท วงเงิน 10,486.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 เมย. 2564

3 1/4/2564  ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 11,502.50           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สระบุรี ที.ไอ.จี.แก๊ส หจก.สระบุรี ที.ไอ.จี.แก๊ส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/270

วงเงิน 11,502.50 บาท วงเงิน 11,502.50 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 เมย. 2564

4 1/4/2564 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 4,595.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ชาลิสา ซีร็อกซ์ ชาลิสา ซีร็อกซ์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/271

วงเงิน 4,595.00 บาท วงเงิน 4,595.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 เมย. 2564

5 1/4/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,180.00            วิธีเฉพาะเจาะจง น้้าด่ืมสะบายดี น้้าด่ืมสะบายดี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/272

วงเงิน 2,180.00 บาท วงเงิน 2,180.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 เมย. 2564

6 1/4/2564 เช่าเคร่ืองอ่านและแปลงสัญญาณภาพ 32,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮทริกซ์ จ้ากัด บริษัท ไฮทริกซ์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/273

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

7 1/4/2564 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 20,085.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอสโบ้ โฮมเวิลด์ จก. บ.เอสโบ้ โฮมเวิลด์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/274

วงเงิน 20,085.00 บาท วงเงิน 20,085.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 เมย. 2564

8 1/4/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,782.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/275

วงเงิน 2,782.00 บาท วงเงิน 2,782.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 7 เมย. 2564

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 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 1/4/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 1,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/276

วงเงิน 1,000.00 บาท วงเงิน 1,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 เมย. 2564

10 1/4/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5,778.75            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เดอะเรียล ทรี (ไทยแลนด์) จก. บ.เดอะเรียล ทรี (ไทยแลนด์) จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/277

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

11 1/4/2564 จ้างเหมาปรับปรุงทันตกรรม 123,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เจริญกิจ วิศวโยธา จก. บ.เจริญกิจ วิศวโยธา จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/278

วงเงิน 123,500.00  บาท วงเงิน 123,500.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 7 เมย. 2564

12 2/4/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 7,170.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอสโบ้ โฮมเวิล์ด จก. บ.เอสโบ้ โฮมเวิล์ด จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/279

วงเงิน 7,170.00 บาท วงเงิน 7,170.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 เมย. 2564

13 2/4/2564 จ้างเหมาท้าป้ายไวนิล 500.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ล้านอ๊อด ล้านอ๊อด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/280

วงเงิน 500.00 บาท วงเงิน 500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 เมย. 2564

14 2/4/2564 ซ้ือวัสดุการเกษตร 870.01               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/281

วงเงิน 870.01 บาท วงเงิน 870.01 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 เมย. 2564

15 2/4/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 700.00               วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววิรวัลย์  วงษ์บัวงาม นางสาววิรวัลย์  วงษ์บัวงาม ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/282

วงเงิน 700.00 บาท วงเงิน 700.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 เมย. 2564

16 5/4/2564 ซ้ือวัสดุยานพาหนะ 3,638.00            วิธีเฉพาะเจาะจง สมศักด์ิ การช่าง สมศักด์ิ การช่าง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/283

วงเงิน 3,638.00 บาท วงเงิน 3,638.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 5 เมย. 2564

ล าดับ

ท่ี

แบบ สขร.1



งานจัดซ้ือ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

/จัดจ้าง (ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

17 5/4/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ 856.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ยางทอง ยางทอง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/284

วงเงิน 856.00 บาท วงเงิน 856.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 7 เมย. 2564

18 5/4/2564 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/285

วงเงิน 9,000.00 บาท วงเงิน 9,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 เมย. 2564

19 5/4/2564 ซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 100,155.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพี.เค.ซัพพลาย ร้านพี.เค.ซัพพลาย ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/286

วงเงิน 123,500.00  บาท วงเงิน 123,500.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 เมย. 2564

20 5/4/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 14,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายเบญจพล   แก้วปล่ัง นายเบญจพล   แก้วปล่ัง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/287

วงเงิน 7,170.00 บาท วงเงิน 7,170.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 เมย. 2564

21 5/4/2564 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 5,980.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สระบุรี ไอ ที เฮาส์ จก. บ.สระบุรี ไอ ที เฮาส์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/288

วงเงิน 5,980.00 บาท วงเงิน 5,980.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 7 เมย. 2564

22 7/4/2564 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 1,100.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเบ็ดเตล็ด ก็อปป้ี ร้านเบ็ดเตล็ด ก็อปป้ี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/289

วงเงิน 1,100.00 บาท วงเงิน 1,100.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 เมย. 2564

23 9/4/2564 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 1,580.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมนต์ หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/290

วงเงิน 1,580.00 บาท วงเงิน 1,580.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 เมย. 2564

24 9/4/2564 ซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน 29,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/291

วงเงิน 29,000.00 บาท วงเงิน 29,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 5 เมย. 2564

ล าดับท่ี วันท่ี

แบบ สขร.1



งานจัดซ้ือ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

/จัดจ้าง (ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

25 9/4/2564 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4,261.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมนต์ หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/293

วงเงิน 4,261.00 บาท วงเงิน 4,261.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 เมย. 2564

26 9/4/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,634.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก.(มหาชน)บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก.(มหาชน) ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/294

วงเงิน 1,634.00  บาท วงเงิน 1,634.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 เมย. 2564

27 9/4/2564 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 454.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก.(มหาชน)บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก.(มหาชน) ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/295

วงเงิน 454.00 บาท วงเงิน 454.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 เมย. 2564

28 9/4/2564 ซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน 2,490.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก.(มหาชน)บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก.(มหาชน) ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/296

วงเงิน 2,490.00 บาท วงเงิน 2,490.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 เมย. 2564

29 7/4/2564 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 609.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก.(มหาชน)บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก.(มหาชน) ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/297

วงเงิน 609.00 บาท วงเงิน 609.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 เมย. 2564

30 9/4/2564 จ้างเหมาท้าอาหาร 7,350.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นางกรุณา นรพัลลภ นางกรุณา นรพัลลภ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/298

วงเงิน 7,350.00 บาท วงเงิน 7,350.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 เมย. 2564

31 9/4/2564 จ้างเหมาท้าอาหาร 39,900.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายรังสัน  อินขาน นายรังสัน  อินขาน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/299

วงเงิน 39,900.00 บาท วงเงิน 39,900.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 เมย. 2564

32 9/4/2564 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีท้าความสะอาด/ 10,800.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางพรสิริ  สมพร นางพรสิริ  สมพร ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/300

เก็บขยะ วงเงิน 10,800.00 บาท วงเงิน 10,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 เมย. 2564

วันท่ีล าดับท่ี

แบบ สขร.1



งานจัดซ้ือ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

/จัดจ้าง (ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

33 9/4/2564 จ้างเหมาพัฒนาระบบรองรับ 240,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ธาส เอ็นจิเนียร่ิง บิส จก. บ.ธาส เอ็นจิเนียร่ิง บิส จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/301

Smart hospital วงเงิน 240,000.00 บาท วงเงิน 240,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 25 เมย. 2564

34 9/4/2564 จ้างเหมาก้าจัดขยะติดเช้ือ 32,207.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/302

วงเงิน 32,207.00  บาท วงเงิน 32,207.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 เมย. 2564

35 9/4/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 58,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.กอบทองโพลีแพค 2004 จก. บ.กอบทองโพลีแพค 2004 จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/303

วงเงิน 58,500.00 บาท วงเงิน 58,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 เมย. 2564

36 16/4/2564 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 6,245.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมนต์ หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/304

วงเงิน 6,245.00 บาท วงเงิน 6,245.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 เมย. 2564

37 16/4/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 6,912.20            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.รัตนโชติกิจ จก. บ.รัตนโชติกิจ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/305

วงเงิน 6,912.20 บาท วงเงิน 6,912.20 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 เมย. 2564

38 16/4/2564 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 11,198.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/306

วงเงิน 11,198.00 บาท วงเงิน 11,198.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 เมย. 2564

39 16/4/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,540.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/307

วงเงิน 4,540.00 บาท วงเงิน 4,540.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 เมย. 2564

40 19/4/2564 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 609.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก.(มหาชน)บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก.(มหาชน) ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/308

วงเงิน 609.00 บาท วงเงิน 609.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 เมย. 2564

ล าดับท่ี วันท่ี

แบบ สขร.1



งานจัดซ้ือ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

/จัดจ้าง (ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

41 19/4/2564 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 9,975.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอสโบ้ โฮมเวิล์ด จก. บ.เอสโบ้ โฮมเวิล์ด จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/309

วงเงิน 9,975.00 บาท วงเงิน 9,975.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 เมย. 2564

42 9/4/2564 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,060.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/310

วงเงิน 1,060.00  บาท วงเงิน 1,060.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 เมย. 2564

43 20/4/2564 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 17,974.00           วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/311

วงเงิน 17,974.00 บาท วงเงิน 17,974.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21 เมย. 2564

44 20/4/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,265.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/312

วงเงิน 2,265.00 บาท วงเงิน 2,265.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 เมย. 2564

45 20/4/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 1,800.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/313

วงเงิน 1,800.00 บาท วงเงิน 1,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 เมย. 2564

46 20/4/2564 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 90,110.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นิมิตรวิทยุสระบุรี หจก.นิมิตรวิทยุสระบุรี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/314

วงเงิน 90,110.00 บาท วงเงิน 90,110.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21 เมย. 2564

47 20/4/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,059.30            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/315

วงเงิน 1,059.30 บาท วงเงิน 1,059.30 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 เมย. 2564

48 19/4/2564 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,350.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/316

วงเงิน 5,350.00 บาท วงเงิน 5,350.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 26 เมย. 2564

ล าดับท่ี วันท่ี

แบบ สขร.1



งานจัดซ้ือ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

/จัดจ้าง (ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

49 21/4/2564 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 19,260.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สระบุรี ที.ไอ.จี.แก๊ส หจก.สระบุรี ที.ไอ.จี.แก๊ส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/317

วงเงิน 19,260.00 บาท วงเงิน 19,260.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 เมย. 2564

50 21/4/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 642.00               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/318

วงเงิน 642.00  บาท วงเงิน 642.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21 เมย. 2564

51 20/4/2564 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 14,997.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นิมิตรวิทยุสระบุรี หจก.นิมิตรวิทยุสระบุรี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/320

วงเงิน 14,997.00 บาท วงเงิน 14,997.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 22 เมย. 2564

52 21/4/2564 จ้างเหมาปรับปรุงท่อระบายน้้าเสีย 8,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นายวะสัน  ค้าหล้า นายวะสัน  ค้าหล้า ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/321

วงเงิน 8,000.00 บาท วงเงิน 8,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 22 เมย. 2564

53 21/4/2564 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 2,530.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/322

วงเงิน 2,530.00 บาท วงเงิน 2,530.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21 เมย. 2564

54 26/4/2564 ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้า 50,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/323

วงเงิน 50,000.00 บาท วงเงิน 50,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 26 เมย. 2564

55 26/4/2564 ซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน 19,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/324

วงเงิน 19,500.00 บาท วงเงิน 19,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 30 เมย. 2564

56 26/4/2564 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 1,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/325

วงเงิน 1,500.00 บาท วงเงิน 1,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 30 เมย. 2564

ล าดับท่ี วันท่ี

แบบ สขร.1



งานจัดซ้ือ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

/จัดจ้าง (ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

57 26/4/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/326

วงเงิน 2,500.00 บาท วงเงิน 2,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 26 เมย. 2564

58 26/4/2564 จ้างเหมาปรับปรุงท้ากระจกบานเกล็ด 2,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจ้านงค์  ทองย้อย นางสาวจ้านงค์  ทองย้อย ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/327

 เป็นบานเปิด วงเงิน 2,500.00  บาท วงเงิน 2,500.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 26 เมย. 2564

59 28/4/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,080.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/328

วงเงิน 2,080.00 บาท วงเงิน 2,080.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 28 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 1-Apr-64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 28,800.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ้ากัด บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/48

วงเงิน 28,800.00บาท วงเงิน 28,800.00บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 เม.ย.2564

2 1-Apr-64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 89,832.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จ้ากัด บริษัท ไบโอเซน จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/49

วงเงิน 89,832.00 บาท วงเงิน 89,832.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 เม.ย.2564

3 1-Apr-64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 26,132.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทล็อคอินส์ เมดดิคอล จ้ากัด บริษัทล็อคอินส์ เมดดิคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/50

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

4 1-Apr-64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7,700.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูซันส์ จ้ากัด บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูซันส์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/51

วงเงิน7,700.00 บาท วงเงิน7,700.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 เม.ย.2564

5 1-Apr-64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 14,980.00               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ดรัก เทสท์ต้ิง หจก.ดรัก เทสท์ต้ิง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/52

วงเงิน 14,980.00  บาท วงเงิน 14,980.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 เม.ย.2564

6 1-Apr-64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 51,360.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/53

วงเงิน51,360.00 บาท วงเงิน 51,360.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 เม.ย.2564

7 1-Apr-64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 9,000.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูซันส์ จ้ากัด บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูซันส์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/54

วงเงิน 9,000.00 บาท วงเงิน  9,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 เม.ย.2564

8 1-Apr-64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,540.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ้ากัด บ.แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/55

วงเงิน 5,540.00 บาท วงเงิน 5,540.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 เม.ย.2564

9 16-Apr-64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 9,000.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูซันส์ จ้ากัด บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูซันส์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/56

วงเงิน 9,000.00 บาท วงเงิน9,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 เม.ย.2564

10 16-Apr-64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 22,500.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซัคเซส เมดิคอล ซัพพลาย จ้ากัด บ.ซัคเซส เมดิคอล ซัพพลาย จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/57

วงเงิน 5,212.00 บาท วงเงิน 5,212.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 เม.ย.2564

ล าดับท่ี วันท่ี

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 64

   กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา



    แบบ สขร.1

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

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 16-Apr-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 86,290.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/183

วงเงิน 86,290.00 บาท วงเงิน 86,290.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 เมย..2564

2 16-Apr-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 69,800.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/184

วงเงิน 69,800.00 บาท วงเงิน 69,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 เมย.2564

3 16-Apr-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,750.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสฟาร์ม่า  จ้ากัด บริษัท พรอสฟาร์ม่า  จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/185

วงเงิน 1,750.00  บาท วงเงิน 1,750.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 เมย.2564

4 16-Apr-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 15,180.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/186

วงเงิน 15,180.00 บาท วงเงิน 15,180.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 เมย..2564

5 16-Apr-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,960.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ็น.พี จ้ากัด บริษัท ที.เอ็น.พี จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/187

วงเงิน 3,960.00  บาท วงเงิน 3,960.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 เมย.2564

6 16-Apr-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ็น.พี จ้ากัด บริษัท ที.เอ็น.พี จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/188

วงเงิน 8,000.00  บาท วงเงิน 8,000.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 เมย.2564

7 16-Apr-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,700.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่าอินโนว่า จ้ากัด บริษัท ฟาร์ม่าอินโนว่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/189

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

8 16-Apr-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,300.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ้ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/190

วงเงิน 3,300.00 บาท วงเงิน 3,300.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 เมย.2564

9 16-Apr-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมคอลส์  จ้ากัด บริษัท ที.โอ.เคมคอลส์  จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/191

วงเงิน 5,500.00  บาท วงเงิน 5,500.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 เมย.2564

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 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

10 21-Apr-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีฟาร์มฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท ซีฟาร์มฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/192

วงเงิน 4,000.00 บาท วงเงิน 4,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 เมย..2564

11 21-Apr-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 145,552.04         วิธีกรณีพิเศษ องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/193

วงเงิน 145,552.04  บาท วงเงิน 145,552.04  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21 เมย.2564

12 21-Apr-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,900.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จ้ากัด บริษัท ยูเมด้า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/194

วงเงิน 2,900.00  บาท วงเงิน 2,900.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21  เมย.2564

13 21-Apr-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,950.00            วิธีเฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมพอนด์ โรงงานเภสัชกรรมพอนด์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/195

วงเงิน 5,950.00  บาท วงเงิน 5,950.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21  เมย.2564

14 21-Apr-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิงจ้ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิงจ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/196

วงเงิน 6,500.00  บาท วงเงิน 6,500.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21 เมย.2564

15 21-Apr-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,889.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เกรตเตอร์ฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท เกรตเตอร์ฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/197

วงเงิน 2,889.00  บาท วงเงิน 2,889.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21  เมย.2564

16 21-Apr-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,400.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ้ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/198

วงเงิน 2,400.00  บาท วงเงิน 2,400.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21  เมย.2564

17 21-Apr-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาแลนด์ จ้ากัด บริษัท ฟาร์มาแลนด์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/199

วงเงิน 3,500.00  บาท วงเงิน 3,500.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21 เมย.2564

18 21-Apr-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ้ากัด บริษัท มาสุ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/200

วงเงิน 9,500.00  บาท วงเงิน 9,500.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21  เมย.2564

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 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 21-Apr-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9,373.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แหลมทองการแพทย์ จ้ากัด บริษัท แหลมทองการแพทย์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/201

วงเงิน 9,373.00  บาท วงเงิน 9,373.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21  เมย.2564

20 21-Apr-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 980.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอนดรักส์ จ้ากัด บริษัท คอนดรักส์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/202

วงเงิน 980.00  บาท วงเงิน 980.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21  เมย.2564

21 21-Apr-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 14,700.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ้ากัด บริษัท ยูโทเป้ียน จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/203

วงเงิน 14,700.00  บาท วงเงิน 14,700.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21  เมย.2564

22 21-Apr-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,670.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เกรตเตอร์ฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท เกรตเตอร์ฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/204

วงเงิน 11,670.00  บาท วงเงิน 11,670.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21 เมย.2564

23 21-Apr-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,889.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เกรตเตอร์ฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท เกรตเตอร์ฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/205

วงเงิน 2,889.00  บาท วงเงิน 2,889.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21  เมย.2564

24 21-Apr-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,340.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติก จ้ากัด บริษัท แอตแลนติก จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/206

วงเงิน 5,340.00 บาท วงเงิน 5,340.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21  เมย.2564

25 21-Apr-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 13,968.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ฟาร์มาซูติคอล จ้ากัดบริษัท อาร์เอ็กซ์ฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/207

วงเงิน 13,968.00  บาท วงเงิน 13,968.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21  เมย.2564

26 21-Apr-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,700.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัล จ้ากัด บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/208

วงเงิน 8,700.00  บาท วงเงิน 8,700.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21  เมย.2564

27 21-Apr-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,840.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเช่ียนฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด บริษัท เอเช่ียนฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/209

วงเงิน 1,840.00  บาท วงเงิน 1,840.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21  เมย.2564

ล าดับ

ท่ี

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564

   ฝ่ายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา



    แบบ สขร.1

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

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

28 21-Apr-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 22,187.52           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/210

วงเงิน 22,187.52  บาท วงเงิน 22,187.52  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21 เมย.2564

29 21-Apr-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,600.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ้ากัด บริษัท มาสุ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/211

วงเงิน 4,600.00  บาท วงเงิน 4,600.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21  เมย.2564

30 21-Apr-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 64,200.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/212

วงเงิน 64,200.00 บาท วงเงิน 64,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21  เมย.2564

31 21-Apr-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9,148.50            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/213

วงเงิน 9,148.50  บาท วงเงิน 9,148.50  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21  เมย.2564

32 21-Apr-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,770.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/214

วงเงิน 11,770.00  บาท วงเงิน 11,770.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21  เมย.2564

33 21-Apr-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,494.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ฟาร์มาซูติคอล จ้ากัดบริษัท อาร์เอ็กซ์ฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/215

วงเงิน 4,494.00  บาท วงเงิน 4,494.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21 เมย.2564

34 21-Apr-64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9,373.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แหลมทองการแพทย์ จ้ากัด บริษัท แหลมทองการแพทย์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/216

วงเงิน 9,373.00  บาท วงเงิน 9,373.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21  เมย.2564

35 21-Apr-64 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 9,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กอบทองโพลีเทรดด้ิง จ้ากัด บริษัท กอบทองโพลีเทรดด้ิง จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/217

วงเงิน 9,000.00 บาท วงเงิน 9,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21  เมย.2564

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564

   ฝ่ายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี



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

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 1-Apr-64 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 3,875.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ้ากัด บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.302/31

วงเงิน 3,875.00 วงเงิน 3,875.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.01/04/2564

2 1-Apr-64 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 2,740.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอแฟคทอร่ี จ้ากัด บริษัท เอแฟคทอร่ี จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.302/32

วงเงิน 2,740.00 วงเงิน 2,740.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.01/04/2564

3 1-Apr-64 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 4,155.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเอส.ดี ทันตเวช (1998)จ้ากัด บริษัทเอส.ดี ทันตเวช (1998)จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.302/33

วงเงิน 4,155.00 วงเงิน 4,155.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.01/04/2564

4 1-Apr-64 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 4,720.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นูโวเด้นท์ จ้ากัด บริษัท นูโวเด้นท์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.302/34

วงเงิน 4,720.00 วงเงิน 4,720.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.01/04/2564

5 1-Apr-64 จ้างเหมาท้าฟันปลอม 2,782.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี เด็นตัลแลป จ้ากัด บริษัท พี ซี เด็นตัลแลป จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.302/35

วงเงิน 2,782.00 วงเงิน 2,782.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.01/04/2564

6 1-Apr-64 จ้างเหมาท้าฟันปลอม 2,782.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี เด็นตัลแลป จ้ากัด บริษัท พี ซี เด็นตัลแลป จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.302/36

วงเงิน 2,782.00 วงเงิน 2,782.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.01/04/2564

7 1-Apr-64 จ้างเหมาท้าฟันปลอม 1,016.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี เด็นตัลแลป จ้ากัด บริษัท พี ซี เด็นตัลแลป จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.302/37

วงเงิน 1,016.00. วงเงิน 1,016.00. และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.01/04/2564

8 1-Apr-64 จ้างเหมาท้าฟันปลอม 19,290.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ้ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.302/38

วงเงิน 19,290.00 วงเงิน 19,290.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.01/04/2564

9 1-Apr-64 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 24,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอสโซลูช่ัน 2020 จ้ากัด บริษัท ซีเอสโซลูช่ัน 2020 จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.302/39

วงเงิน 24,000.00 วงเงิน 24,000.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.01/04/2564

ล าดับ

ท่ี

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564

   ฝ่ายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซ้ือหรือจ้าง

1  05/04/2564 จ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อม 5,850.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.บี.ดี เซอร์จิคอล ซัพพลาย จ ากัดบริษัท เอ็ม.บี.ดี เซอร์จิคอล ซัพพลาย จ ากัดถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/104

เปล่ียนอะไหล่เคร่ืองวัดความดัน วงเงิน 5,850 วงเงิน 5,850 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   05/04/2564

2  05/04/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5,600.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอน เมด จ ากัด บริษัท ไซเอน เมด จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/105

วงเงิน 5600 วงเงิน 5600 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  05/04/2564

3  05/04/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,400.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอม เบส พลัส จ ากัด บริษัท แอม เบส พลัส จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/106

วงเงิน 4400 วงเงิน 4400 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 05/04/2564

4  05/04/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,960.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/107

วงเงิน 4960 วงเงิน 4960 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   05/04/2564

5  05/04/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,730.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอน เมด จ ากัด บริษัท ไซเอน เมด จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/108

วงเงิน 3730 วงเงิน 3730 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 05/04/2564

6  05/04/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 8,239.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จ ากัด บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/109

วงเงิน  8239 วงเงิน  8239 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  05/04/2564

7  05/04/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 12,100.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/110

วงเงิน  12100 วงเงิน  12100 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  05/04/2564

8  09/04/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 8,800.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพรียวดีไวซ์ จ ากัด บริษัท ไทยเพรียวดีไวซ์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/111

วงเงิน  8800 วงเงิน  8800 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  09/04/2564

9  16/04/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,750.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอม เบส พลัส จ ากัด บริษัท แอม เบส พลัส จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/112

วงเงิน  3750 วงเงิน  3750 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  16/04/2564

10  16/04/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 10,260.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/113

วงเงิน  10260 วงเงิน  10260 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  16/04/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564

หน่วยงานกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับท่ี วันท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซ้ือหรือจ้าง

11  16/04/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัครวินท์ เอ็นเตอร์ไพรท์ จ ากัด บริษัท อัครวินท์ เอ็นเตอร์ไพรท์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/114

วงเงิน  3000 วงเงิน  3000 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  16/04/2564

12  16/04/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1,250.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/115

วงเงิน  1250 วงเงิน  1250 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  16/04/2564

13  16/04/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,905.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรื จ ากัด บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรื จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/116

วงเงิน  3905 วงเงิน  3905 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  16/04/2564

ล าดับท่ี วันท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

หน่วยงานกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา แบบ สขร.1







       


