
วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 01/06/2565 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 35,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/303

วงเงิน 35,000.00 บาท วงเงิน 35,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 มิถุนายน 2565

2 01/06/2565 จ้างเหมาก้าจัดขยะติดเช้ือ 23,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/304

วงเงิน 18,952.00 บาท วงเงิน 18,952.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 มิถุนายน 2565

3 01/06/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 16,030.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สระบุรี ที.ไอ.จี.แก๊ส หจก.สระบุรี ที.ไอ.จี.แก๊ส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/305

และการแพทย์ วงเงิน 54,313.20 บาท วงเงิน 54,313.20 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 มิถุนายน 2565

4 01/06/2565 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 2,519.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจันทนี  สุทธิสุข นางสาวจันทนี  สุทธิสุข ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/306

วงเงิน 2,519.00 บาท วงเงิน 2,519.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 มิถุนายน 2565

5 01/06/2565 จ้างเหมาดูแลรักษา 20,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภัย ดวงพรดี จก. บ.รักษาความปลอดภัย ดวงพรดี จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/307

ความปลอดภัย วงเงิน 20,000.00 บาท วงเงิน 20,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 มิถุนายน 2565

6 01/06/2565 ค่าเช่าระบบจัดเก็บและรับส่ง 41,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/32

ข้อมูลภาพทางการแพทย์ วงเงิน 41,000.00 บาท วงเงิน 41,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 มิถุนายน 2565

พร้อมเคร่ืองรับและแปลง

สัญญาณภาพเอกซเรย์

เป็นระบบดิจิตอล

7 01/06/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,920.00            วิธีเฉพาะเจาะจง น้้าด่ืมสะบายดี น้้าด่ืมสะบายดี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/308

วงเงิน 3,920.00 บาท วงเงิน 3,920.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 มิถุนายน 2565

8 01/06/2565

จ้างเหมาซ่อมแซม

ยานพาหนะและขนส่ง 11,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอ๊อดซาวด์ ซิสเต็ม ร้านอ๊อดซาวด์ ซิสเต็ม ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/309

วงเงิน 11,000.00 บาท วงเงิน 11,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 มิถุนายน 2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
                                                       หน่วยงานกลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

9 01/06/2565 จ้างเหมาท้าฉากก้ัน 45,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.คุณกานต์ เดอะฟราวเวอร์ อินเลิฟ จก. บ.คุณกานต์ เดอะฟราวเวอร์ อินเลิฟ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/310

วงเงิน 45,000.00 บาท วงเงิน 45,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 มิถุนายน 2565

10 01/06/2565 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 16,050.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ออล ดีไซน์ แอนด์ พร้ินต้ิง กรุ๊ป จก. บ.ออล ดีไซน์ แอนด์ พร้ินต้ิง กรุ๊ป จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/311

วงเงิน 16,050.00  บาท วงเงิน 16,050.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 มิถุนายน 2565

11 01/06/2565 จ้างเหมาท้าป้ายโรงพยาบาล 83,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.จีพีวัน จก. บ.จีพีวัน จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/312

วงเงิน 83,000.00 บาท วงเงิน 83,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21 มิถุนายน 2565

12 01/06/2565 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,750.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมนต์ หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/313

วงเงิน 1,750.00 บาท วงเงิน 1,750.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 มิถุนายน 2565

13 01/06/2565 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 9,680.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอสโบ้ โฮมเวิลด์ จก. บ.เอสโบ้ โฮมเวิลด์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/314

วงเงิน 9,680.00  บาท วงเงิน 9,680.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 มิถุนายน 2565

14 01/06/2565 จ้างเหมาปรับปรุงระบบก๊าชทางการแพทย์7,062.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เพาเวอร์ อินคลูด เทคโนโลยี จก. บ.เพาเวอร์ อินคลูด เทคโนโลยี จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/315

วงเงิน 7,062.00  บาท วงเงิน 7,062.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 7 มิถุนายน 2565

15 01/06/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 23,540.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บ้านสะอาด หจก.บ้านสะอาด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/316

วงเงิน 23,540.00 บาท วงเงิน 23,540.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 มิถุนายน 2565

16 01/06/2565 ซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน 21,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.คิงเทคเบิล จก. บ.คิงเทคเบิล จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/317

วงเงิน 21,000.00 บาท วงเงิน 21,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 8 มิถุนายน 2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
                                                       หน่วยงานกลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

17 02/06/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 6,168.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามยูเน่ียน เคมีคอล จก. บ.สยามยูเน่ียน เคมีคอล จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/318

วงเงิน 6,168.00 บาท วงเงิน 6,168.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 8 มิถุนายน 2565

18 09/05/2565

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 500.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สระบุรี ไอที เฮาส์ จก. บ.สระบุรี ไอที เฮาส์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/319

วงเงิน 500.00 บาท วงเงิน 500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 7 มิถุนายน 2565

19 09/05/2565

จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝ้า

เพดาน 90,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เจริญกิจ วิศวกรโยธา จก. บ.เจริญกิจ วิศวกรโยธา จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/320

วงเงิน 90,000.00 บาท วงเงิน 90,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 มิถุนายน 2565

20 09/05/2565 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4,202.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมนต์ หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/321

วงเงิน 4,202.00 บาท วงเงิน 4,202.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 8 มิถุนายน 2565

21 09/05/2565 จ้างเหมาซ่อมแซม 8,402.90            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/322

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง วงเงิน 8,402.90 บาท วงเงิน 8,402.90 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 8 มิถุนายน 2565

22 09/05/2565 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ 2,889.00            วิธีเฉพาะเจาะจง สมศักด์ิ การช่าง สมศักด์ิ การช่าง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/323

และขนส่ง วงเงิน 2,889.00 บาท วงเงิน 2,889.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 8 มิถุนายน 2565

23 09/05/2565 จ้างเหมาติดต้ังผ้าม่าน 36,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เทพประทาน ดีไซน์ จก. บ.เทพประทาน ดีไซน์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/324

วงเงิน 36,000.00 บาท วงเงิน 36,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10 มิถุนายน 2565

24 09/05/2565 จ้างเหมาก้าจัดปลวก 36,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจแอนด์ดี คอนโทรล เซอร์วิส หจก.เจแอนด์ดี คอนโทรล เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/325

วงเงิน 36,000.00 บาท วงเงิน 36,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 8 มิถุนายน 2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
                                                       หน่วยงานกลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

25 08/06/2565 จ้างเหมาตีเส้นจราจร 29,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์สิทธา วิศวกรรม หจก.วงศ์สิทธา วิศวกรรม ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/326

วงเงิน 29,000.00 บาท วงเงิน 29,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20  มิถุนายน 2565

26 10/06/2565 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ 274,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอส.ซี.แลนด์ สเคป เขาใหญ่ จก. บ.เอส.ซี.แลนด์ สเคป เขาใหญ่ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/327

รพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 

๘๐ พรรษา วงเงิน 274,500.00 บาท วงเงิน 274,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15  มิถุนายน 2565

27 10/06/2565 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 255.00               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/328

วงเงิน 255.00 บาท วงเงิน 255.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10  มิถุนายน 2565

28 16/06/2565 จ้างเหมาซ่อมแซม 5,700.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/329

เคร่ืองปรับอากาศ วงเงิน 5,700.00 บาท วงเงิน 5,700.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20  มิถุนายน 2565

29 21/06/2565 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 636.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอสโบ้ โฮมเวิลด์ จก. บ.เอสโบ้ โฮมเวิลด์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/330

วงเงิน 636.00 บาท วงเงิน 636.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21  มิถุนายน 2565

30 21/06/2565 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 7,035.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอสโบ้ โฮมเวิลด์ จก. บ.เอสโบ้ โฮมเวิลด์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/331

วงเงิน  7,035.00 บาท วงเงิน  7,035.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21  มิถุนายน 2565

31 22/06/2565 จ้างเหมาติดต้ังเคร่ืองเสียง 125,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ธีรพล ไลท์แอนด์ซาวด์ ธีรพล ไลท์แอนด์ซาวด์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/332

พร้อมอุปกรณ์ชุดประชุม วงเงิน 125,000.00 บาท วงเงิน 125,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 23  มิถุนายน 2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
                                                       หน่วยงานกลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1



    แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

32 01/06/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 192,592.24        วิธีกรณีพิเศษ องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/235

วงเงิน 192,592.24 บาท วงเงิน 192,592.24 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 มิย.2565

33 01/06/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีฟาร์มาฟาร์ม่า จ่ากัด บริษัท ซีฟาร์มาฟาร์ม่า จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/236

วงเงิน 4,000.00 บาท วงเงิน 4,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 13 มิย. 2565

34 01/06/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,880.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท  ยูเมด้า จ่ากัด บริษัท  ยูเมด้า จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/237

วงเงิน 6,880.00 บาท วงเงิน 6,880.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 13 มิย. 2565

35 01/06/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,800.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพสท์เฮลท์แคร์ จ่ากัด บริษัท โพสท์เฮลท์แคร์ จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/238

วงเงิน 6,800.00 บาท วงเงิน 6,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 13 มิย. 2565

36 01/06/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,800.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ่ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/239

วงเงิน  8,,800.00 บาท วงเงิน  8,,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 13 มิย. 2565

37 01/06/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 19,400.64          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท  ชุมชนเภสัชกรรม จ่ากัด บริษัท  ชุมชนเภสัชกรรม จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/240

วงเงิน 19,400.64 บาท วงเงิน 19,400.64 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 13 มิย. 2565

38 01/06/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 32,400.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ่ากัด บริษัท ไบโอวาลิส จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/241

วงเงิน 32,400.00 บาท วงเงิน 32,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 13 มิย. 2565

39 01/06/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 19,400.64          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท  ชุมชนเภสัชกรรม จ่ากัด บริษัท  ชุมชนเภสัชกรรม จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/240

วงเงิน 19,400.64 บาท วงเงิน 19,400.64 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 13 มิย. 2565

ล าดับ วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2565

                                      ฝ่ายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา



    แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

40 01/06/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 32,400.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ่ากัด บริษัท ไบโอวาลิส จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/241

วงเงิน 32,400.00 บาท วงเงิน 32,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 13 มิย. 2565

41 01/06/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 31,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท  เยเนอรัลฮอสปิตัล จ่ากัด บริษัท  เยเนอรัลฮอสปิตัล จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/242

วงเงิน 31,000.00 บาท วงเงิน 31,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 13 มิย. 2565

42 01/06/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 19,523.22          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/243

วงเงิน 19,523.22 บาท วงเงิน 19,523.22 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 มิย. 2565

43 01/06/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 72,600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท  เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด บริษัท  เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/244

วงเงิน 72,600.00 บาท วงเงิน 72,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16  มิย. 2565

44 01/06/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 104,883.54        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ่ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/245

วงเงิน 104,883.54 บาท วงเงิน 104,883.54 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16  มิย. 2565

45 01/06/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 40,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท  โปลิฟาร์ม จ่ากัด บริษัท  โปลิฟาร์ม จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/246

วงเงิน 40,000.00 บาท วงเงิน 40,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 มิย. 2565

46 01/06/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 30,395.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ่ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/247

วงเงิน 30,395.00 บาท วงเงิน 30,395.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 มิย. 2565

47 01/06/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,700.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ่ากัด บริษัท ยูโทเป้ียน จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/248

วงเงิน 2,700.00 บาท วงเงิน 2,700.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16  มิย. 2565

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2565

                                      ฝ่ายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



    แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

48 01/06/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,022.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมดฟาร์ม่า จ่ากัด บริษัท พรีเมดฟาร์ม่า จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/249

วงเงิน 6,022.00 บาท วงเงิน 6,022.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 มิย. 2565

49 01/06/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 16,803.28          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ่ากัด บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/250

วงเงิน 16 ,803.28 บาท วงเงิน 16 ,803.28 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16  มิย. 2565

50 01/06/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,260.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ็น.พี จ่ากัด บริษัท ที.เอ็น.พี จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/251

วงเงิน 7,260.00 บาท วงเงิน 7,260.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 มิย. 2565

51 01/06/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,665.50            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/252

วงเงิน 6,665.50 บาท วงเงิน 6,665.50 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17  มิย. 2565

52 01/06/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,464.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ่ากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/253

วงเงิน 2,464.00 บาท วงเงิน 2,464.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 มิย. 2565

53 01/06/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,600.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท  เอเช่ียนฟาร์ม่า จ่ากัด บริษัท  เอเช่ียนฟาร์ม่า จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/254

วงเงิน 4,600.00 บาท วงเงิน 4,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17  มิย. 2565

54 01/06/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,081.60            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสทีฟาร์ม่า จ่ากัด บริษัท เอสทีฟาร์ม่า จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/255

วงเงิน 3,081.60 บาท วงเงิน 3,081.60 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 มิย. 2565

55 01/06/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,990.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ่ากัด บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/256

วงเงิน 2,990.00 บาท วงเงิน 2,990.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17  มิย. 2565

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2565

                                      ฝ่ายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



    แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

56 01/06/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,134.20            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอ็ลฮ้ัว จ่ากัด บริษัท บีเอ็ลฮ้ัว จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/257

วงเงิน 1,134.20 บาท วงเงิน 1,134.20 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 มิย. 2565

57 01/06/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,704.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/258

วงเงิน 7,704.00 บาท วงเงิน 7,704.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 มิย. 2565

58 01/06/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,450.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอสเมดิคอล จ่ากัด บริษัท เอสพีเอสเมดิคอล จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/259

วงเงิน 7,450.00 บาท วงเงิน 7,450.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17  มิย. 2565

59 01/06/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกดรักส์ จ่ากัด บริษัท บางกอกดรักส์ จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/260

วงเงิน 2,500.00 บาท วงเงิน 2,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 มิย. 2565

60 01/06/2565 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 18,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กอบทองโพลีเทรดด้ิง จ่ากัด บริษัท กอบทองโพลีเทรดด้ิง จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/261

วงเงิน 18,000.00 บาท วงเงิน 18,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17  มิย. 2565

61 01/06/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,940.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ่ากัด บริษัท มาสุ จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/262

วงเงิน 2,940.00 บาท วงเงิน 2,940.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 มิย. 2565

ล าดับ วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2565

                                      ฝ่ายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา



    แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

62 01/06/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 36,800.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ่ากัด บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.311/63

วงเงิน 36,800.00บาท วงเงิน 36,800.00บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 มิ.ย.2565

63 01/06/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 115,964.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ล็อคอินส์ เมดดิคอล จ่ากัด บริษัท ล็อคอินส์ เมดดิคอล จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.311/64

วงเงิน 115,964.00 บาท วงเงิน 115,964.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 มิ.ย.2565

64 01/06/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 193,807.50        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทไบโอเซน  จ่ากัด บริษัทไบโอเซน  จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.311/65

วงเงิน 193,807.50 บาท วงเงิน 193,807.50 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 มิ.ย.2565

65 05/05/2565 จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทาง 9,450.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลป จ่ากัด บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลป จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ0032.311/66

ห้องปฏิบัติการ วงเงิน ๙,๔๕๐.๐๐ บาท วงเงิน ๙,๔๕๐.๐๐ บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 6 พ.ค.2565

66 20/06/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6,900.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง(ไทยแลนด์) จ่ากัด บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง(ไทยแลนด์) จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ0032.311/67

วงเงิน 6,900.00 บาท วงเงิน 6,900.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.21มิ.ย.2565

67 22/06/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 21,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูชันส์ จ่ากัด บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูชันส์ จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ0032.311/68

วงเงิน 21,000.00 บาท วงเงิน 21,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.23มิ.ย.2565

69 22/06/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 12,840.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นน่ี ไดแอกนอสติกส์ จ่ากัด บริษัท เอ็นน่ี ไดแอกนอสติกส์ จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ0032.311/69

วงเงิน 21,000.00 บาท วงเงิน 21,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.23มิ.ย.2565

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 65

   กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซ้ือหรือจ้าง

70  10 มิ.ย. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 11,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคา โปรดักช่ัน จ่ากัด บริษัท แมคคา โปรดักช่ัน จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.305/134

วงเงิน 11,500.00 บาท วงเงิน 11,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  13 มิ.ย. 65

71  10 มิ.ย. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 7,560.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยพียวดีไวซื จ่ากัด บริษัท ไทยพียวดีไวซื จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.305/135

วงเงิน 7,650.00 บาท วงเงิน 7,650.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  13 มิ.ย. 65

72  10 มิ.ย. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,653.60            เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ่ากัด (ส่านักงานใหญ่)บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ่ากัด (ส่านักงานใหญ่)ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.305/136

วงเงิน 2,653.60 บาท วงเงิน 2,653.60 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  13 มิ.ย. 65

73  10 มิ.ย. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 17,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ออล ควอลิต้ี ซัพพลาย จ่ากัด บริษัท ออล ควอลิต้ี ซัพพลาย จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.305/137

วงเงิน 17,500.00 บาท วงเงิน 17,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  13 มิ.ย. 65

74  10 มิ.ย. 65 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 24,600.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท สไปโร เมด จ่ากัด บริษัท สไปโร เมด จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.305/138

วงเงิน 24,600.00 บาท วงเงิน 24,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  13 มิ.ย. 65

75  10 มิ.ย. 65 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 15,000.00          เฉพาะเจาะจง คุณภาคภูมิ  คัมภีระ คุณภาคภูมิ  คัมภีระ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.305/139

วงเงิน 15,000.00 บาท วงเงิน 15,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  13 มิ.ย. 65

76  10 มิ.ย. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5,100.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยพียวดีไวซื จ่ากัด บริษัท ไทยพียวดีไวซื จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.305/140

วงเงิน 5,100.00 บาท วงเงิน 5,100.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  13 มิ.ย. 65

77  10 มิ.ย. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 7,500.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอน. เมด จ่ากัด บริษัท ไซเอน. เมด จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.305/141

วงเงิน 7,500.00 บาท วงเงิน 7,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  13 มิ.ย. 65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565

หน่วยงานกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับท่ี วันท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซ้ือหรือจ้าง

78  10 มิ.ย. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,715.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ่ากัด บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ่ากัดถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.305/142

วงเงิน 3,715.00 บาท วงเงิน 3,715.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  13 มิ.ย. 65

79  10 มิ.ย. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 12,400.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โกร๊ธซัพพลาย เมดิคอล จ่ากัด บริษัท โกร๊ธซัพพลาย เมดิคอล จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.305/143

วงเงิน 12,400.00 บาท วงเงิน 12,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  13 มิ.ย. 65

80  10 มิ.ย. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 23,350.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.305/144

วงเงิน 23,350.00 บาท วงเงิน 23,350.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  13 มิ.ย. 65

81  10 มิ.ย. 65 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 35,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จ่ากัดบริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จ่ากัดถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.305/145

วงเงิน 35,000.00 บาท วงเงิน 35,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  13 มิ.ย. 65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565

หน่วยงาน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับท่ี วันท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซ้ือหรือจ้าง

82 1/6/2565 จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์น่้า 6,900.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิทยาศาสตร์กรมการแพทย์ท่ี 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์กรมการแพทย์ท่ี 4 ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.313/56

วงเงิน 6,900.00 บาท วงเงิน 6,900.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.2/6/65

83 6/6/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 7,960.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทสยามแม็คโคร บริษัทสยามแม็คโคร ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.313/57

วงเงิน 7,960.00 บาท วงเงิน 7,960.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.7/6/65

84 6/6/2565 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 5,750.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย บจ.เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.313/58

วงเงิน 5,750.00 บาท วงเงิน 5,750.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.7/6/65

85 1/6/2565 ซ้ือสมุนไพร 4,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พิชิตพร้ินต้ิง แอนด์ ออแกกไนซ์ จ่ากัด บริษัท พิชิตพร้ินต้ิง แอนด์ ออแกกไนซ์ จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.313/59

วงเงิน 4,000.00 บาท วงเงิน 4,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.1/6/65

86 6/6/2565 ซ้ือสมุนไพร 40,800.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย บจ.เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.313/60

วงเงิน 40,800.00 บาท วงเงิน 40,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.7/6/65

87 6/6/2565 ซ้ือสมุนไพร 7,250.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ธงทองโอสถ บจ.ธงทองโอสถ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.313/61

วงเงิน 7,250.00 บาท วงเงิน 7,250.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.7/6/65

88 13/6/2565 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 18,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พิชิตพร้ินต้ิง แอนด์ ออแกกไนซ์ จ่ากัดบริษัท พิชิตพร้ินต้ิง แอนด์ ออแกกไนซ์ จ่ากัดถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.313/62

วงเงิน 18,000.00 บาท วงเงิน 18,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.14/6/65

ล าดับท่ี วันท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565

หน่วยงานแพทย์แผนไทย โรงผลิตยาสมุนไพร โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซ้ือหรือจ้าง

01/06/2565 ซ้ือวัสดุบริโภค 23,220.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคุณวิลาวรรณ  ด่านเวชนุเคราะห์ ร้านคุณวิลาวรรณ  ด่านเวชนุเคราะห์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.312/46

วงเงิน  23,220.00 บาท วงเงิน  23,220.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 27 มิ.ย.2565

01/06/2565 ซ้ือวัสดุบริโภค 1,330.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคุณศิริวรรณ  เพียรโนนลาว ร้านคุณศิริวรรณ  เพียรโนนลาว ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.312/47

วงเงิน 1,330.00  บาท วงเงิน 1,330.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 27 มิ.ย.2565
90

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565

หน่วยงาน โภชนาการ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับท่ี วันท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง

89

แบบ สขร.1



งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

91 06/06/2565 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 2,880.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988)จ้ากัด บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988)จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.302/51

วงเงิน 2,880.00 บาท วงเงิน 2,880.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.06/06/2565

92 06/06/2565 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 3,825.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทชูมิตร 1967 จ้ากัด บริษัทชูมิตร 1967 จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.302/52

 วงเงิน 3,825.00  บาท วงเงิน 3,825.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.06/06/2565

93 06/06/2565 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 6,172.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทดาร์ฟ่ี (ประเทศไทย) จ้ากัด บริษัทดาร์ฟ่ี (ประเทศไทย) จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.302/53

วงเงิน 6,172.00 บาท วงเงิน 6,172.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.06/06/2565

94 06/06/2565 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 5,260.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเซียงไฮ้ทันตภัณฑ์ จ้ากัด บริษัทเซียงไฮ้ทันตภัณฑ์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.302/54

วงเงิน 5,260.00.00 บาท  วงเงิน 5,260.00.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.06/06/2565

95 06/06/2565 จ้างเหมาLAB ท้าฟันปลอม 13,095.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ้ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.302/55

วงเงิน 13,095.00 บาท วงเงิน 13,095.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.06/06/2565

96 06/06/2565 ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ 9,900.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บลูสไมล์ เมดิคัล ซัพพลาย จ้ากัด บริษัท บลูสไมล์ เมดิคัล ซัพพลาย จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.302/56

วงเงิน 9,900.00 บาท วงเงิน 9,900.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.06/06/2565

ล าดับท่ี วันท่ี วิธีซ้ือ/จ้าง

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565

                                                       หน่วยงานทันตกรรม โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
แบบ






























