
วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 01/03/2565 ซ้ือวัสดุงานพาหนะและขนส่ง 8,025.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สระบุรีแทรกเตอร์ (2529) หจก.สระบุรีแทรกเตอร์ (2529) ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/179

วงเงิน 9,025.00 บาท วงเงิน 9,025.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 มีค..2565

2 01/03/2565 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 800.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/180

วงเงิน 800.00  บาท วงเงิน 800.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 มีค. 2565

3 01/03/2565  ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,390.00             วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/181

วงเงิน 3,390 บาท วงเงิน 3,390 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 มีค. 2565

4 01/03/2565 ซ้ือวัสดุงานพาหนะและขนส่ง 8,025.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอ๊อดซาวด์ซิสเต็ม ร้านอ๊อดซาวด์ซิสเต็ม ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/182

วงเงิน 8,025.00  บาท วงเงิน 8,025.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 มีค. 2565

5 01/03/2565 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย 20,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภัย ดวงพรดี จก. บ.รักษาความปลอดภัย ดวงพรดี จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/187

วงเงิน 20,000.00 บาท วงเงิน 20,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 มีค. 2565

7 01/03/2565 ค่าเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพ 41,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/32

ทางการแพทย์พร้อมเคร่ืองรับและแปลง วงเงิน 41,000.00 บาท วงเงิน 41,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 มีค. 2565

สัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล

8 01/03/2565 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,060.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน่้ามัน หจก.เสาไห้ค้าน่้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/189

วงเงิน 1,060.00 บาท วงเงิน 1,060.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 มีค. 2565

9 03/03/2565 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 2,800.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/190

วงเงิน 2,800.00 บาท วงเงิน 2,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 4 มีค. 2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
                                                       หน่วยงานกลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

10 03/03/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 802.50               วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สัมพันธ์ อินเตอร์ เทรด จก. บ.สัมพันธ์ อินเตอร์ เทรด จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/191

วงเงิน 802.50 บาท วงเงิน 802.50 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 7 มีค. 2565

11 04/03/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 41,600.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.กอบทองโพลีแพค 2004 จก. บ.กอบทองโพลีแพค 2004 จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/192

วงเงิน 41,600.00  บาท วงเงิน 41,600.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 8 มีค. 2565

12 04/03/2565 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100.00               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน่้ามัน หจก.เสาไห้ค้าน่้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/193

วงเงิน 100.00 บาท วงเงิน 100.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 4 มีค. 2565

13 04/03/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,350.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/194

วงเงิน 5,350.00 บาท วงเงิน 5,350.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 7 มีค. 2565

14 08/02/2565 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 460.00               วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/195

วงเงิน 460.00  บาท วงเงิน 460.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 7 มีค. 2565

15 08/02/2565 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 18,796.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมนต์ หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/196

วงเงิน 18,796.00  บาท วงเงิน 18,796.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 8 มีค. 2565

16 09/02/2565 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 5,800.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/197

วงเงิน 5,800.00 บาท วงเงิน 5,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10 มีค. 2565

17 09/02/2565 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 6,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/198

(ล้างแอร์) วงเงิน 6,500.00 บาท วงเงิน 6,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 มีค. 2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
                                                       หน่วยงานกลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

18 07/03/2565 จ้างเหมาก่าจัดปลวก 116,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจแอนด์ดี คอนโทรล เซอร์วิส หจก.เจแอนด์ดี คอนโทรล เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/199

วงเงิน 116,500.00 บาท วงเงิน 116,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 28 มีค. 2565

19 07/03/2565 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 6,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพศิกิจ ร้านพศิกิจ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/200

วงเงิน 6,500.00  บาท วงเงิน 6,500.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 09 มีค. 2565

20 08/03/2565 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,399.99            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/201

วงเงิน 1,399.99 บาท วงเงิน 1,399.99 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 08 มีค. 2565

21 08/03/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,600.00            วิธีเฉพาะเจาะจง พรชัย ไอซ์ พรชัย ไอซ์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/202

วงเงิน 1,600.00 บาท วงเงิน 1,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 08 มีค. 2565

22 08/03/2565 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 23,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/203

วงเงิน 23,000.00 บาท วงเงิน 23,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 มีค. 2565

23 09/03/2565 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 1,701.30            วิธีเฉพาะเจาะจง สมศักด์ิ การช่าง สมศักด์ิ การช่าง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/204

วงเงิน 1,701.30 บาท วงเงิน 1,701.30 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 มีค. 2565

24 09/03/2565 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 12,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ยางทอง ยางทอง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/205

วงเงิน 12,000.00 บาท วงเงิน 12,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 มีค. 2565

25 09/03/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 8,568.56            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.รัตนโชติกิจ จก. บ.รัตนโชติกิจ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/206

วงเงิน 8,568.56 บาท วงเงิน 8,568.56 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10 มีค. 2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
                                                       หน่วยงานกลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

 
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

26 09/03/2565 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 1,123.50            วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์เจริญย่ิง โรงพิมพ์เจริญย่ิง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/207

วงเงิน 1,123.50 บาท วงเงิน 1,123.50 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 มีค. 2565

27 09/03/2565 จ้างเหมาตัดต้นไม้ 15,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนุชิต  ศรีวินันท์ นายอนุชิต  ศรีวินันท์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/208

วงเงิน 15,000.00 บาท วงเงิน 15,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 มีค. 2565

28 10/03/2565 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,060.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน่้ามัน หจก.เสาไห้ค้าน่้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/209

วงเงิน 1,060.00 บาท วงเงิน 1,060.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 มีค. 2565

29 11/03/2565 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 1,800.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ล้านอ๊อด ล้านอ๊อด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/210

วงเงิน 1,800.00 บาท วงเงิน 1,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 มีค. 2565

30 15/03/2565 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 15,140.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมนต์ หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/211

วงเงิน 15,140 บาท วงเงิน 15,140 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 มีค. 2565

31 15/03/2565 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 19,670.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมนต์ หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/212

วงเงิน 19,670 บาท วงเงิน 19,670 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 มีค. 2565

32 15/03/2565 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 22,200.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายอธิศักด์ิ  สหิบุญ นายอธิศักด์ิ  สหิบุญ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/213

วงเงิน 22,200.00 บาท วงเงิน 22,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 มีค. 2565

33 15/03/2565 จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมท่ีล้างรถ 120,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายรัชพล  สุนทรประทุม นายรัชพล  สุนทรประทุม ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/214

บริเวณโรงเก็บขยะติดเช้ือ วงเงิน 120,000.00 บาท วงเงิน 120,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 25 มีค. 2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
                                                       หน่วยงานกลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

 
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

34 15/03/2565 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,690.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอทไวซ์ ไอที อินฟินิท จก. บ.แอทไวซ์ ไอที อินฟินิท จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/215

วงเงิน 2,690.00 บาท วงเงิน 2,690.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 มีค. 2565

35 16/03/2565 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 856.00               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งพัฒนาแอร์ หจก.รุ่งพัฒนาแอร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/216

วงเงิน 856.00 บาท วงเงิน 856.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 มีค. 2565

36 17/03/2565 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 1,250.00            วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/217

วงเงิน 1,250.00 บาท วงเงิน 1,250.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 มีค. 2565

37 21/03/2565 จ้างเหมาซ่อมแซมลิฟท์โดยสาร 35,845.00           วิธีเฉพาะเจาะจง DTRUSS ELETOR CO.,LTD DTRUSS ELETOR CO.,LTD ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/218

วงเงิน 35,845.00 บาท วงเงิน 35,845.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 23 มีค. 2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565

                                                       หน่วยงานกลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

 
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1



    แบบ สขร.1

วนัที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วธีิซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 01/03/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 13,791.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั อารเอ็กซ์ฟาร์มาซูติคอล จ ากดับริษทั อารเอ็กซ์ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/155

วงเงิน 13,791.00 บาท วงเงิน 13,791.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  14 มีค.2565

2 01/03/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 18,091.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ  ากดั บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ  ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/156

วงเงิน 18,091.00 บาท วงเงิน 18,091.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  14 มีค.2565

3 01/03/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 2,250.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง ส านกังานอาหารและยา ส านกังานอาหารและยา ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/156

วงเงิน 2,250.00 บาท วงเงิน 2,250.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  14 มีค..2565

4 01/03/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 8,400.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั โพสทเ์ฮลทแ์คร์ จ  ากดั บริษทั โพสทเ์ฮลทแ์คร์ จ  ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/157

วงเงิน 8,400.00 บาท วงเงิน 8,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  14 มีค.2565

5 01/03/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 4,000.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั โกลบอลฟาร์ม จ ากดั บริษทั โกลบอลฟาร์ม จ ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/158

วงเงิน 4,000.00 บาท วงเงิน 4,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  14 มีค.2565

6 01/03/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 6,900.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ จ  ากดั บริษทั มาสุ จ  ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/159

วงเงิน 6,900.00 บาท วงเงิน 6,900.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  14 มีค.2565

7 01/03/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 57,844.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ ากดับริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/160

วงเงิน 57,844.00 บาท วงเงิน 57,844.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  16 มีค.2565

8 01/03/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 135,263.66             วิธีกรณีพิเศษ องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/161

วงเงิน 135,263.66 บาท วงเงิน 135,263.66 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  16 มีค.2565

9 01/03/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 28,218.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ทีเอ็นพี จ  ากดั บริษทั ทีเอ็นพี จ  ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/162

วงเงิน 28,218.00 บาท วงเงิน 28,218.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  16 มีค.2565

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565

   ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลเสาไห้เฉลมิพระเกยีรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ที่



    แบบ สขร.1

วนัที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วธีิซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

10 01/03/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 8,400.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ภิญโญฟาร์มาซี จ  ากดั บริษทั ภิญโญฟาร์มาซี จ  ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/163

วงเงิน 8,400.00 บาท วงเงิน 8,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  16 มีค.2565

11 01/03/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 2,408.80                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั พรีเมดฟาร์ม่า จ  ากดั บริษทั พรีเมดฟาร์ม่า จ  ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/164

วงเงิน 2,408.80  บาท วงเงิน 2,408.80  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  16 มีค.2565

12 01/03/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 2,640.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มาดิกา จ  ากดั บริษทั ฟาร์มาดิกา จ  ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/165

วงเงิน 2,640.00  บาท วงเงิน 2,640.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  16 มีค.2565

13 01/03/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 2,500.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั บางกอกดรัก จ ากดั บริษทั บางกอกดรัก จ ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/166

วงเงิน 2,500.00  บาท วงเงิน 2,500.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  16 มีค.2565

14 01/03/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 4,665.20                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั บีเอ็ลฮั้ว จ  ากดั บริษทั บีเอ็ลฮั้ว จ  ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/167

วงเงิน 4,665.20  บาท วงเงิน 4,665.20  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  16 มีค.2565

15 01/03/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 23,950.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั เยเนอรัลฮอสปิตสั จ  ากดั บริษทั เยเนอรัลฮอสปิตสั จ  ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/168

วงเงิน 23,950.00  บาท วงเงิน 23,950.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  16 มีค.2565

16 01/03/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 41,450.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร์ม่า จ  ากดั บริษทั พรอสฟาร์ม่า จ  ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/169

วงเงิน 41,450.00  บาท วงเงิน 41,450.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  16 มีค.2565

17 01/03/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 2,375.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์ม่าอินโนวา่ จ  ากดั บริษทั ฟาร์ม่าอินโนวา่ จ  ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/170

วงเงิน 2,375.00  บาท วงเงิน 2,375.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  16 มีค.2565

18 01/03/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 8,900.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์ จ  ากดั บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์ จ  ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/171

วงเงิน 8,900.00  บาท วงเงิน 8,900.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  16 มีค.2565

ล าดับ

ที่

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565

   ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลเสาไห้เฉลมิพระเกยีรติ ๘๐ พรรษา



    แบบ สขร.1

วนัที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วธีิซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

19 01/03/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 3,424.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮลม์ จ  ากดั บริษทั ดีทแฮลม์ จ  ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/172

วงเงิน 3,424.00  บาท วงเงิน 3,424.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  16 มีค.2565

20 01/03/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 2,400.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง โรงงานเภสชักรรมพอนด์ โรงงานเภสชักรรมพอนด์ ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/173

วงเงิน 2,400.00  บาท วงเงิน 2,400.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  16 มีค.2565

21 01/03/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 2,300.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั เอเช่ียนฟาร์ม่า จ  ากดั บริษทั เอเช่ียนฟาร์ม่า จ  ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/174

วงเงิน 2,300.00  บาท วงเงิน 2,300.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  16 มีค.2565

22 01/03/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 8,225.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพีเอสเมดิคอล จ ากดั บริษทั เอสพีเอสเมดิคอล จ ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/175

วงเงิน 8,225.00  บาท วงเงิน 8,225.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  16 มีค.2565

23 01/03/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 12,579.24               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ชุนชนเภสชักรรม จ ากดั บริษทั ชุนชนเภสชักรรม จ ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/176

วงเงิน 12,579.24  บาท วงเงิน 12,579.24  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  16 มีค.2565

24 01/03/2565 ซ้ือวสัดุเภสชักรรม 15,500.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั กอบทองโพลีเทรดด้ิง จ  ากดั บริษทั กอบทองโพลีเทรดด้ิง จ  ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/177

วงเงิน 15,500.00  บาท วงเงิน 15,500.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  16 มีค.2565

25 01/03/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 64,033.08               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร์ม่า จ  ากดั บริษทั ซิลลิคฟาร์ม่า จ  ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/178

วงเงิน 64,033.08  บาท วงเงิน 64,033.08  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  16 มีค.2565

26 01/03/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 1,600.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั แอลบีเอส จ ากดั บริษทั แอลบีเอส จ ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/179

วงเงิน 1,600.00  บาท วงเงิน 1,600.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  16 มีค.2565

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565

   ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลเสาไห้เฉลมิพระเกยีรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ที่



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซ้ือหรือจ้าง

1  4 มี.ค. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 13,100.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/83

วงเงิน 13,100.00 บาท วงเงิน 13,100.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 8 มี.ค.65

2  4 มี.ค. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5,790.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด (ส านักงานใหญ่)บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด (ส านักงานใหญ่)ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/84

วงเงิน 5,790.00 บาท วงเงิน 5,790.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 8 มี.ค.65

3  4 มี.ค. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,889.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/85

วงเงิน 2,889.00 บาท วงเงิน 2,889.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 8 มี.ค.65

4  4 มี.ค. 65 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,600.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/86

วงเงิน 3,600.00 บาท วงเงิน 3,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 8 มี.ค.65

5  4 มี.ค. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,750.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท กู๊ดเฮลธ์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท กู๊ดเฮลธ์ เมดิคอล จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/87

วงเงิน 3,750.00 บาท วงเงิน 3,750.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 8 มี.ค.65

6  4 มี.ค. 65 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 33,800.00               เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/88

วงเงิน 33,800.00 บาท วงเงิน 33,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 8 มี.ค.65

7  4 มี.ค. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,520.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/89

วงเงิน 4,520.00 บาท วงเงิน 4,520.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 8 มี.ค.65

8  4 มี.ค. 65 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 8,988.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/90

วงเงิน 8,988.00 บาท วงเงิน 8,988.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 8 มี.ค.65

9  4 มี.ค. 65 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,900.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/91

วงเงิน 6,900.00 บาท วงเงิน 6,900.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 8 มี.ค.65

10  4 มี.ค. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 22,600.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/92

วงเงิน 22,600.00 บาท วงเงิน 22,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 8 มี.ค.65

หน่วยงานโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับท่ี วันท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซ้ือหรือจ้าง

11  4 มี.ค. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,400.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/93

วงเงิน 4,400.00 บาท วงเงิน 4,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 8 มี.ค.65

12  4 มี.ค. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 8,600.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เค.ภัณฑ์ มาร์เก๊ตต้ิง จ ากัด บริษัท เค.เค.ภัณฑ์ มาร์เก๊ตต้ิง จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/94

วงเงิน 8,600.00 บาท วงเงิน 8,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 8 มี.ค.65

13  4 มี.ค. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 7,200.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัครวินท์ เอ็นเตอร์ไพร์ท จ ากัด บริษัท อัครวินท์ เอ็นเตอร์ไพร์ท จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/95

วงเงิน 7,200.00 บาท วงเงิน 7,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 8 มี.ค.65

14  14 มี.ค. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 7,600.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด (ส านักงานใหญ่)บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด (ส านักงานใหญ่)ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/96

วงเงิน 7,600.00 บาท วงเงิน 7,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 8 มี.ค.65

15  14 มี.ค. 65 จ้างเหมาตรวจสภาพ 5,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด ส านักงานใหญ่บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด ส านักงานใหญ่ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/97

ครุภัณฑ์การแพทย์ วงเงิน 5,000.00 บาท วงเงิน 5,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 16 มี.ค.65

16  14 มี.ค. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 6,800.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/98

วงเงิน 6,800.00 บาท วงเงิน 6,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 16 มี.ค.65

17  16 มี.ค. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1,500.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/96

วงเงิน 1,500.00 บาท วงเงิน 1,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 18 มี.ค.65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565

หน่วยงานโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับท่ี วันท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง



    แบบ สขร.1

งานจัดซ้ือ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

/จัดจ้าง (ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 01/03/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 24,000.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ่ากัด บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.311/40

วงเงิน ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท วงเงิน ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 02 มี.ค.2565

2 01/03/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 17,450.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์  จ่ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์  จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.311/41

วงเงิน 17450.00  บาท วงเงิน 17450.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 02 มี.ค.2565

3 21/02/2565 จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 1,260.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ-พยาธิแลป จ่ากัด บริษัท กรุงเทพ-พยาธิแลป จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.311/42

วงเงิน ๑,๒๖๐.๐๐ บาท วงเงิน ๑,๒๖๐.๐๐ บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21 ก.พ.2565

4 01/03/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 18,000.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิฟาย เมดโซลูช่ันส์ จ่ากัด บริษัท ควอลิฟาย เมดโซลูช่ันส์ จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.311/43

วงเงิน 18,000.00บาท วงเงิน 18,000.00บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.02 มี.ค.2565

5 01/03/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 63,700.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ล็อคอินส์ เมดดิคอล  จ่ากัด บริษัท ล็อคอินส์ เมดดิคอล  จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.311/44

วงเงิน 63,700.00 บาท วงเงิน 63,700.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.02 มี.ค.2565

6 01/03/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 67,572.50               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน  จ่ากัด บริษัท ไบโอเซน  จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.311/45

วงเงิน 67,572.50.50 บาท วงเงิน 67,572.50.50 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.02 มี.ค.2565

7 01/03/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 39,800.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ่ากัด บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.311/46

วงเงิน 88,500.00  บาท วงเงิน 88,500.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.02 มี.ค.2565

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565

   กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับท่ี วันท่ี



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

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 03/03/2565 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 4,140.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทแอคคอร์ด คอปอเรช่ัน (จ่ากัด)บริษัทแอคคอร์ด คอปอเรช่ัน (จ่ากัด) ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.302/28

วงเงิน 4,140.00 วงเงิน 4,140.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.3/03/2565

2 03/03/2565 LAB ฟันปลอม 4,718.70            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทพี ซี เด็นท์ทับ แลป บริษัทพี ซี เด็นท์ทับ แลป ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.302/29

วงเงิน 4,718.70 วงเงิน 4,718.70 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.3/03/2565

3 03/03/2565 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 2,070.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทซี ที เอ็ม โกลเบิล จ่ากัด บริษัทซี ที เอ็ม โกลเบิล จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.302/30

วงเงิน 2,070.00 วงเงิน 2,070.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.3/03/2565

4 03/03/2565 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 12,950.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทชูมิตร 1967 จ่ากัด บริษัทชูมิตร 1967 จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.302/31

วงเงิน 12,950.00 วงเงิน 12,950.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.3/03/2565

5 03/03/2565 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 4,160.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทวีอาร์ พี เด้นท์ จ่ากัด บริษัทวีอาร์ พี เด้นท์ จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.302/32

วงเงิน 4,160.00 วงเงิน 4,160.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.3/03/2565

6 03/03/2565 LAB ฟันปลอม 21,555.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็กซา ซีแลม จ่ากัด บริษัทเอ็กซา ซีแลม จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.302/33

วงเงิน 10,385.00 วงเงิน 10,385.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.3/03/2565

                                                       หน่วยงาน โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565
แบบ สขร.1



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

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 01/03/2565 ซ้ือสมุนไพร 4,970.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสมุนไพรธงทอง ร้านสมุนไพรธงทอง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.313/36

วงเงิน 4,970.00 บาท วงเงิน 4,970.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.02/03/65

2 01/03/2565 ซ้ือสมุนไพร 200,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย บจ.เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.313/37

วงเงิน 200,00.00 บาท วงเงิน 200,00.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.02/03/65

3 07/03/2565 วัสดุส านักงาน 25,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน หจก.ภาสิน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.313/38

วงเงิน 25,000.00 บาท วงเงิน 25,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.08/03/65

4 14/03/2565 วัสดุส านักงาน 24,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน หจก.ภาสิน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.313/39

วงเงิน 24,000.00 บาท วงเงิน 24,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.15/03/65

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565

                                                       หน่วยงาน โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี

แบบ สขร.1



    แบบ สขร.1

งานจัดซ้ือ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

/จัดจ้าง (ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 01/03/2565 ซ้ือวัสดุบริโภค 33,620.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคุณวิลาวรรณ  ด่านเวชนุเคราะห์ ร้านคุณวิลาวรรณ  ด่านเวชนุเคราะห์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.312/30

วงเงิน 33,620.00 บาท วงเงิน 33,620.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 02 มี.ค.2565

2 01/03/2565 ซ้ือวัสดุบริโภค 5,809.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคุณศิริวรรณ  เพียรโนนลาว ร้านคุณศิริวรรณ  เพียรโนนลาว ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.312/31

วงเงิน 5,809.00 บาท วงเงิน 5,809.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 มี.ค.2565

3 21/02/2565 ซ้ือวัสดุบริโภค 3,550.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ่ากัด(มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จ่ากัด(มหาชน) ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.312/32

วงเงิน 3,550.00 บาท วงเงิน 3,550.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มี.ค.2565

4 01/03/2565 ซ้ือวัสดุบริโภค 7,850.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคุณวิลาวรรณ  ด่านเวชนุเคราะห์ ร้านคุณวิลาวรรณ  ด่านเวชนุเคราะห์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.312/33

วงเงิน 7,850.00 บาท วงเงิน 7,850.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.02 มี.ค.2565

5 01/03/2565 ซ้ือวัสดุบริโภค 6,625.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคุณศิริวรรณ  เพียรโนนลาว ร้านคุณศิริวรรณ  เพียรโนนลาว ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.312/34

วงเงิน 6,625.00 บาท วงเงิน 6,625.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.02 มี.ค.2565

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565

   กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี


