
วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 29/04/2565 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 32,621.00             วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/265

วงเงิน 32,621.00 บาท วงเงิน 32,621.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 29 เมษายน 2565

2 29/04/2565 จ้างเหมาก้าจัดขยะติดเช้ือ 18,952.00             วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/266

วงเงิน 18,952.00 บาท วงเงิน 18,952.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 29 เมษายน 2565

3 29/04/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 54,313.20             วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สระบุรี ที.ไอ.จี.แก๊ส หจก.สระบุรี ที.ไอ.จี.แก๊ส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/267

วงเงิน 54,313.20 บาท วงเงิน 54,313.20 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 29 เมษายน 2565

4 29/04/2565 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 2,452.00               วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจันทนี  สุทธิสุข นางสาวจันทนี  สุทธิสุข ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/268

วงเงิน 2,452.00 บาท วงเงิน 2,452.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 29 เมษายน 2565

5 29/04/2565 จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย 20,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภัย ดวงพรดี จก. บ.รักษาความปลอดภัย ดวงพรดี จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/269

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

6 29/04/2565 ค่าเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพ 41,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/32

ทางการแพทย์พร้อมเคร่ืองรับและแปลง วงเงิน 41,000.00 บาท วงเงิน 41,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 29 เมษายน 2565

สัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล

7 03/05/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,344.00               วิธีเฉพาะเจาะจง น้้าด่ืมสะบายดี น้้าด่ืมสะบายดี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/270

วงเงิน 4,344.00 บาท วงเงิน 4,344.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 3 พฤษภาคม 2565

8 05/05/2565 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 1,600.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/271

วงเงิน 1,600.00 บาท วงเงิน 1,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 5 พฤษภาคม 2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 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 05/05/2565 จ้างเหมาบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน 5,000.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/272

เคร่ืองปรับอากาศ วงเงิน 5,000.00 บาท วงเงิน 5,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10 พฤษภาคม 2565

10 05/05/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5,100.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/273

วงเงิน 5,100.00  บาท วงเงิน 5,100.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 5 พฤษภาคม 2565

11 05/05/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 29,250.00             วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเจริญการไฟฟ้า หจก.ไทยเจริญการไฟฟ้า ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/274

วงเงิน 29,250.00 บาท วงเงิน 29,250.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 6  พฤษภาคม 2565

12 05/05/2565 จ้างเหมาก้าจัดส่ิงปฏิกูล 1,600.00               วิธีเฉพาะเจาะจง นางเพชรลอง  สิงหาศรี นางเพชรลอง  สิงหาศรี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/276

วงเงิน 55,000.00 บาท วงเงิน 55,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10 พฤษภาคม 2565

13 05/05/2565 ซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน 55,800.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/277

วงเงิน 55,800.00  บาท วงเงิน 55,800.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10 พฤษภาคม 2565

14 05/05/2565 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,926.00               วิธีเฉพาะเจาะจง สมศักด์ิ การช่าง สมศักด์ิ การช่าง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/278

วงเงิน 1,926.00  บาท วงเงิน 1,926.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10 พฤษภาคม 2565

15 05/05/2565 จ้างเหมาติดต้ังโปรเจคเตอร์ 99,959.40             วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ธาส เอ็นจิเนียร่ิง บิส จก. บ.ธาส เอ็นจิเนียร่ิง บิส จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/279

วงเงิน 99,959.40 บาท วงเงิน 99,959.40 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10 พฤษภาคม 2565

16 05/05/2565 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 129,951.50           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ธาส เอ็นจิเนียร่ิง บิส จก. บ.ธาส เอ็นจิเนียร่ิง บิส จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/280

วงเงิน 129,951.50 บาท วงเงิน 129,951.50 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 พฤษภาคม 2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 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 09/05/2565 จ้างเหมาติดต้ังกล้องวงจรปิด 2,320.00               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/281

วงเงิน 2,320.00 บาท วงเงิน 2,320.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10 พฤษภาคม 2565

18 09/05/2565 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 11,995.00             วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. 14 ซีเมนต์ หจก. 14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/282

วงเงิน 11,995.00  บาท วงเงิน 11,995.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10 พฤษภาคม 2565

19 09/05/2565 ซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน 8,000.00               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อินเตอร์ เมดิคอล เทรดด้ิง หจก.อินเตอร์ เมดิคอล เทรดด้ิง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/283

วงเงิน 8,000.00 บาท วงเงิน 8,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10 พฤษภาคม 2565

20 09/05/2565 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 7,000.00               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อินเตอร์ เมดิคอล เทรดด้ิง หจก.อินเตอร์ เมดิคอล เทรดด้ิง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/284

วงเงิน 7,000.00 บาท วงเงิน 7,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 พฤษภาคม 2565

21 09/05/2565 จ้างเหมาซ่อมแซมรางน้้า 35,600.00             วิธีเฉพาะเจาะจง สัมฤทธิ รางน้้า สัมฤทธิ รางน้้า ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/285

วงเงิน 35,600.00 บาท วงเงิน 35,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 23 พฤษภาคม 2565

22 09/05/2565 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 19,920.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เค.เค.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เค.เค.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/286

วงเงิน 19,920.00 บาท วงเงิน 19,920.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 พฤษภาคม 2565

23 09/05/2565 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 7,420.00               วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/287

วงเงิน 7,420.00 บาท วงเงิน 7,420.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 พฤษภาคม 2565

24 09/05/2565 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 6,955.00               วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ เจริญย่ิง โรงพิมพ์ เจริญย่ิง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/288

วงเงิน 6,955.00 บาท วงเงิน 6,955.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 พฤษภาคม 2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 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 09/05/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 11,603.08             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รัตนโชติกิจ จ้ากัด บริษัท รัตนโชติกิจ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/289

วงเงิน 11,606.08 บาท วงเงิน 11,606.08 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9  พฤษภาคม 2565

26 09/05/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 6,168.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามยูเน่ียน เคมีคอล จ้ากัด บริษัท สยามยูเน่ียน เคมีคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/290

วงเงิน 6,168.00 บาท วงเงิน 6,168.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10 พฤษภาคม 2565

27 09/05/2565 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,500.00               วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/291

วงเงิน 3,500.00 บาท วงเงิน 3,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10  พฤษภาคม 2565

28 09/05/2565 จ้างเหมาบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน 5,500.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/292

เคร่ืองปรับอากาศ วงเงิน 5,500.00 บาท วงเงิน 5,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 พฤษภาคม 2565

29 09/05/2565 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 800.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/293

วงเงิน 800.00 บาท วงเงิน 800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10  พฤษภาคม 2565

30 09/05/2565 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 8,132.00               วิธีเฉพาะเจาะจง สมศักด์ิ การช่าง สมศักด์ิ การช่าง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/294

วงเงิน  8,132.00 บาท วงเงิน  8,132.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 พฤษภาคม 2565

31 09/05/2565 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 66,126.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอซิส คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอซิส คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/295

วงเงิน 66,126.00 บาท วงเงิน 66,126.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 มิถุนายน 2565

32 09/05/2565 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 88,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สระบุรี ไอที เฮาส์ จก. บ.สระบุรี ไอที เฮาส์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/296

วงเงิน 88,000.00 บาท วงเงิน 88,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 มิถุนายน 2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 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

33 12/05/2565 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 16,266.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอสโบ้ โฮมเวิลด์ จก. บ.ดูทรัส เอเลเวอทร์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/297

วงเงิน 16,266.00 บาท วงเงิน 29,960.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 พฤษภาคม  2565

34 18/05/2565 ซ้ือระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1,200,000.00         E-bidding เดชาวุฒิ อินเตอร์เทค เดชาวุฒิ อินเตอร์เทค ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/298

บนหลังคาพร้อมติดต้ังขนาดก้าลังติดต้ัง วงเงิน 1,200,000.00 บาท วงเงิน 1,200,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ รอท้าสัญญา

ไม่น้อยกว่า 44.69 กิโลวัตต์

35 18/05/2565 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 6,000.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/297.01

วงเงิน 6,000.00 บาท วงเงิน 6,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 พฤษภาคม  2565

36 18/05/2565 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 3,998.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก. บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/299

วงเงิน 3,998.00 บาท วงเงิน 3,998.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 เมษายน 2565

37 18/05/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 600.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง พรชัย ไอซ์ พรชัย ไอซ์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/300

วงเงิน 600.00 บาท วงเงิน 600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 เมษายน 2565

38 18/05/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 590.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก. บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/301

วงเงิน 590.00 บาท วงเงิน 590.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 เมษายน 2565

39 18/05/2565 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ 4,800.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอ๊อด ซาวด์ ซิสเต็ม ร้านอ๊อด ซาวด์ ซิสเต็ม ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/302

และขนส่ง วงเงิน 4,800.00 บาท วงเงิน 4,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 เมษายน 2565

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565

                                                       หน่วยงานกลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

 
วันท่ี

แบบ สขร.1



                                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565     แบบ สขร.1

                                                                           ฝ่ายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

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

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

40 01/05/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 124,284.40           วิธีกรณีพิเศษ องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/205

วงเงิน 124,284.40 บาท วงเงิน 124,284.40 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  19 พค.2565

41 01/05/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,850.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพสท์เฮลท์แคร์ จ่ากัด บริษัท โพสท์เฮลท์แคร์ จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/206

วงเงิน 5,850.00 บาท วงเงิน 5,850.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  12 พค.2565

42 01/05/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,200.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จ่ากัด บริษัท ยูเมด้า จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/207

วงเงิน 2,200.00 บาท วงเงิน 2,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  12 พค.2565

43 01/05/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,025.96              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/208

วงเงิน 3,025.96 บาท วงเงิน 3,025.96 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  12 พค.2565

44 01/05/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 108,250.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/209

วงเงิน 108,250.00 บาท วงเงิน 108,250.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  12 พค.2565

45 01/05/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,900.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ่ากัด บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/210

วงเงิน 4,900 บาท วงเงิน 4,900 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  12 พค.2565

46 01/05/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 10,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแมนฟาร์ม่า จ่ากัด บริษัท ทีแมนฟาร์ม่า จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/211

วงเงิน 10,000.00 บาท วงเงิน 10,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  12 พค.2565

47 01/05/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,600.00              วิธีเฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมพอนด์ โรงงานเภสัชกรรมพอนด์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/212

วงเงิน 4,600.00 บาท วงเงิน 4,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  12 พค.2565



    แบบ สขร.1

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

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

48 01/05/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,250.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ่ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/213

วงเงิน 6,250.00 บาท วงเงิน 6,250.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  12 พค.2565

49 01/05/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีฟาร์มฟาร์ม่า จ่ากัด บริษัท ซีฟาร์มฟาร์ม่า จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/214

วงเงิน 4,000.00 บาท วงเงิน 4,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  12 พค.2565

50 01/05/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,497.60             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/215

วงเงิน 12,497.60 บาท วงเงิน 12,497.60 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  19 พค.2565

51 01/05/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 82,895.04             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ่ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/216

วงเงิน 82,895.04 บาท วงเงิน 82,895.04 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  19 พค.2565

52 01/05/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,860.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติก จ่ากัด บริษัท แอตแลนติก จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/217

วงเงิน 7,860.00 บาท วงเงิน 7,860.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  19 พค.2565

53 01/05/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 18,850.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีพีเอ็น จ่ากัด บริษัท ทีพีเอ็น จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/218

วงเงิน 18,850.00 บาท วงเงิน 18,850.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 พค.2565

54 01/05/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,600.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเช่ียนฟาร์ม่า จ่ากัด บริษัท เอเช่ียนฟาร์ม่า จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/219

วงเงิน 4,600.00 บาท วงเงิน 4,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 พค.2565

55 01/05/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีพีดรัก จ่ากัด บริษัท ทีพีดรัก จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/220

วงเงิน 4,000.00 บาท วงเงิน 4,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 พค.2565

                                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565

                                                                           ฝ่ายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา



    แบบ สขร.1

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

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

56 01/05/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,022.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมดฟาร์ม่า จ่ากัด บริษัท พรีเมดฟาร์ม่า จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/221

วงเงิน 6,022.00 บาท วงเงิน 6,022.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 พค.2565

57 01/05/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,500.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกดรักส์ จ่ากัด บริษัท บางกอกดรักส์ จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/222

วงเงิน 2,500.00 บาท วงเงิน 2,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 พค.2565

58 01/05/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,400.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัล จ่ากัด บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัล จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/223

วงเงิน 12,400.00 บาท วงเงิน 12,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

59 01/05/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,400.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัล จ่ากัด บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัล จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/223

วงเงิน 12,400.00 บาท วงเงิน 12,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 พค.2565

60 01/05/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,199.92              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม จ่ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/224

วงเงิน 2,199.92 บาท วงเงิน 2,199.92 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 พค.2565

61 01/05/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 26,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ่ากัด บริษัท ไบโอวาลิส จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/225

วงเงิน 26,000.00 บาท วงเงิน 26,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 พค.2565

62 01/05/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,185.50              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/226

วงเงิน 5,185.50 บาท วงเงิน 5,185.50 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 พค.2565

63 01/05/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 55,814.92             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ่ากัด บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/227

วงเงิน 55,814.92 บาท วงเงิน 55,814.92 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 พค.2565

                                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565

                                                                           ฝ่ายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา



    แบบ สขร.1

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

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

64 01/05/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 55,814.92             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ่ากัด บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/227

วงเงิน 55,814.92 บาท วงเงิน 55,814.92 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 พค.2565

65 01/05/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,450.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอสเมดิคอล จ่ากัด บริษัท เอสพีเอสเมดิคอล จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/228

วงเงิน 7,450.00 บาท วงเงิน 7,450.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 พค.2565

66 01/05/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,960.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ่ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/229

วงเงิน 3,960.00 บาท วงเงิน 3,960.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 พค.2565

67 01/05/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 30,197.04             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ่ากัด บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/230

วงเงิน 30,197.04 บาท วงเงิน 30,197.04 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 พค.2565

68 01/05/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอลบีเอสลาบอราตอร่ี จ่ากัด บริษัท แอลบีเอสลาบอราตอร่ี จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/231

วงเงิน 5,000.00 บาท วงเงิน 5,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 พค.2565

69 01/05/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,640.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ่ากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/232

วงเงิน 2,640.00 บาท วงเงิน 2,640.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 พค.2565

70 01/05/2565 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 14,800.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กอบทองโพลีเทรดด้ิง จ่ากัด บริษัท กอบทองโพลีเทรดด้ิง จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/233

วงเงิน 14,800.00 บาท วงเงิน 14,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 พค.2565

71 01/05/2565 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 22,500.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กอบทองโพลีเทรดด้ิง จ่ากัด บริษัท กอบทองโพลีเทรดด้ิง จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/234

วงเงิน 22,500.00 บาท วงเงิน 22,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 พค.2565

                                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565

                                                                           ฝ่ายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา



ล าดับท่ี วันท่ี งานจัดซ้ือ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

/จัดจ้าง (ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

72 29/04/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 16,700.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ่ากัด บ.แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.311/57

วงเงิน 16700.00บาท วงเงิน 16700.00บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 พ.ค. 2565

73 29/04/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 29,960.00             วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ดรัก เทสท์ต้ิง(ส่านักงานใหญ่) หจก.ดรัก เทสท์ต้ิง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.311/58

วงเงิน 29,960.00 บาท วงเงิน 29,960.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 พ.ค. 2565

74 29/04/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 45,200.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ่ากัด บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.311/59

วงเงิน 45,200.00 บาท วงเงิน 45,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 พ.ค. 2565

75 29/04/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 89,832.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ล็อคอินส์ เมดดิคอล จ่ากัด บริษัท ล็อคอินส์ เมดดิคอล จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.311/60

วงเงิน 89,832.00 บาท วงเงิน 89,832.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 พ.ค. 2565

76 29/04/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 75,470.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทไบโอเซน  จ่ากัด บริษัทไบโอเซน  จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด 1สบ 0032.311/61

วงเงิน 75,470.00  บาท วงเงิน 75,470.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 พ.ค. 2565

77 18/04/2565 จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทาง 2,040.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลป จ่ากัด บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลป จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.311/62

ห้องปฏิบัติการ วงเงิน 2,040.00 บาท วงเงิน 2,040.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 พ.ค. 2565

                      กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
แบบ สขร.1



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

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

78 06/05/2565 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 3,300.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทวีอาร์ พี เด้นท์ จ่ากัด บริษัทวีอาร์ พี เด้นท์ จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.302/42

วงเงิน 3,300.00 บาท วงเงิน 3,300.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.06/05/2565

79 06/05/2565 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 3,330.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเซียงไฮ้ทันตภัณฑ์ จ่ากัด บริษัทเซียงไฮ้ทันตภัณฑ์ จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.302/43

วงเงิน 3,330.00 บาท วงเงิน 3,330.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.06/05/2565

80 06/05/2565 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 1,800.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทไดรว์ เด็นท่ัล อินคอร์ปอเรช่ัน บริษัทไดรว์ เด็นท่ัล อินคอร์ปอเรช่ัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.302/44

วงเงิน 1,800.00 บาท วงเงิน 1,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.06/05/2565

81 06/05/2565 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 7,080.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทนูเด้นท์ จ่ากัด บริษัทนูเด้นท์ จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.302/45

วงเงิน 7,080.00 บาท วงเงิน 7,080.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.06/05/2565

82 06/05/2565 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 7,180.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988)จ่ากัด บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988)จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.302/46

วงเงิน 7,180.00 บาท วงเงิน 7,180.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.06/05/2565

83 06/05/2565 จ้างเหมาท่าLAB ฟันปลอม 23,165.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ่ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.302/47

วงเงิน 23,165.00 บาท วงเงิน 23,165.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.06/05/2565

84 06/05/2565 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 5,992.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ่ากัด บริษัทดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.302/48

วงเงิน 5,992.00 บาท วงเงิน 5,992.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.06/05/2565

85 06/05/2565 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 2,991.00              เฉพาะเจาะจง บริษัทดาร์ฟ่ี (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัทดาร์ฟ่ี (ประเทศไทย) จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.302/49

วงเงิน 2,991.00 บาท วงเงิน 2,991.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.06/05/2565

86 06/05/2565 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 2,235.00              เฉพาะเจาะจง บริษัทเซียงไฮ้ทันตภัณฑ์ จ่ากัด บริษัทเซียงไฮ้ทันตภัณฑ์ จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.302/50

วงเงิน 2,235.00 บาท วงเงิน 2,235.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.06/05/2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

                                                       หน่วยงาน โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
แบบ สขร.1



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

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

03/05/2565 ซ้ือวัสดุบริโภค 26,500.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคุณวิลาวรรณ  ด่านเวชนุเคราะห์ ร้านคุณวิลาวรรณ  ด่านเวชนุเคราะห์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.312/43

วงเงิน 26,500.00 บาท วงเงิน 26,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 25 พ.ค.2565

03/05/2565 ซ้ือวัสดุบริโภค 2,516.00              วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคุณศิริวรรณ  เพียรโนนลาว ร้านคุณศิริวรรณ  เพียรโนนลาว ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.312/44

วงเงิน 2,516.00 บาท วงเงิน 2,516.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 24 พ.ค.2565

03/05/2565 ซ้ือวัสดุบริโภค 5,383.25              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ่ากัด(มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จ่ากัด(มหาชน) ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.312/45

วงเงิน 5,383.25 บาท วงเงิน 5,383.25 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 25 พ.ค.2565
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                                                       หน่วยงาน โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
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                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
แบบ สขร.1



ล าดับท่ี วันท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซ้ือหรือจ้าง

90  3 พ.ค. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,800.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท อัครวินท์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จ่ากัด บริษัท อัครวินท์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.305/117

วงเงิน 4,800.00 บาท วงเงิน 4,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  6 พ.ค. 65

91  5 พ.ค. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 6,550.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ่ากัดบริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.305/118

วงเงิน 6,550.00 บาท วงเงิน 6,550.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  6 พ.ค. 65

92  5 พ.ค. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 8,057.10              เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.305/119

วงเงิน 8,057.10 บาท วงเงิน 8,057.10 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  6 พ.ค. 65

93  5 พ.ค. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,000.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท อัครวินท์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จ่ากัด บริษัท อัครวินท์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.305/120

วงเงิน 3,000.00 บาท วงเงิน 3,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  6 พ.ค. 65

94  5 พ.ค. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,400.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยพียวดีไวซื จ่ากัด บริษัท ไทยพียวดีไวซื จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.305/121

วงเงิน 4,400.00 บาท วงเงิน 4,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  6 พ.ค. 65

95  5 พ.ค. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 16,450.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.305/122

วงเงิน 16,450.00 บาท วงเงิน 16,450.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  6 พ.ค. 65

96  5 พ.ค. 65 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 25,727.62             เฉพาะเจาะจง บริษัท น่าวิวัฒน์การช่าง(1992) จ่ากัด (ส่านักงานใหญ่)บริษัท น่าวิวัฒน์การช่าง(1992) จ่ากัด (ส่านักงานใหญ่)ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.305/123

วงเงิน 25,727.62 บาท วงเงิน 25,727.62 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  6 พ.ค. 65

97  5 พ.ค. 65 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 15,440.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.305/124

วงเงิน 15,440.00 บาท วงเงิน 15,440.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  6 พ.ค. 65

98  5 พ.ค. 65 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 14,280.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ่ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.305/125

วงเงิน 14,280.00 บาท วงเงิน 14,280.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  6 พ.ค. 65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

หน่วยงาน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
แบบ สขร.1



ล าดับท่ี วันท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซ้ือหรือจ้าง

99  5 พ.ค. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,333.50              เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.305/126

วงเงิน 4,333.50 บาท วงเงิน 4,333.50 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  6 พ.ค. 65

100  9 พ.ค.65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,200.00              เฉพาะเจาะจง ซีพีเอ็น เทรดด้ิง จ่ากัด ซีพีเอ็น เทรดด้ิง จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.305/127

วงเงิน 4,200.00 บาท วงเงิน 4,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  11 พ.ค. 65

101  9 พ.ค.65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 14,900.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ออล ควอลิต้ี ซัพพลาย จ่ากัด บริษัท ออล ควอลิต้ี ซัพพลาย จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.305/128

วงเงิน 14,900.00 บาท วงเงิน 14,900.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  11 พ.ค. 65

102  9 พ.ค.65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 6,350.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เค.ภัณฑ์ มาร์เก๊ตต้ิง จ่ากัด บริษัท เค.เค.ภัณฑ์ มาร์เก๊ตต้ิง จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.305/129

วงเงิน 6,350.00 บาท วงเงิน 6,350.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  11 พ.ค. 65

103  9 พ.ค.65 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,400.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ่ากัดบริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.305/130

วงเงิน 3,400.00 บาท วงเงิน 3,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  11 พ.ค. 65

104  9 พ.ค.65 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 8,500.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท น่าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ่ากัด ส่านักงานใหญ่บริษัท น่าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ่ากัด ส่านักงานใหญ่ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.305/131

วงเงิน 8,500.00 บาท วงเงิน 8,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  11 พ.ค. 65

105  9 พ.ค.65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,081.60              เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ่ากัด (ส่านักงานใหญ่)บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ่ากัด (ส่านักงานใหญ่)ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.305/132

วงเงิน 3,081.60 บาท วงเงิน 3,081.60 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  11 พ.ค. 65

106  9 พ.ค.65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,081.60              เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ่ากัด (ส่านักงานใหญ่)บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ่ากัด (ส่านักงานใหญ่)ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.305/133

วงเงิน 3,081.60 บาท วงเงิน 3,081.60 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  11 พ.ค. 65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

หน่วยงาน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
แบบ สขร.1



ล าดับท่ี วันท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซ้ือหรือจ้าง

107 03/05/2565 ซ้ือสมุนไพร 3,000.00                   วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ธงทองโอสถ บจ.ธงทองโอสถ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ.0032.313/46

วงเงิน 3,000.00 บาท วงเงิน 3,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.5/5/65

108 03/05/2565 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 16,000.00                  วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน หจก.ภาสิน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ.0032.313/47

วงเงิน 16,000.00 บาท วงเงิน 16,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.5/5/65

109 3/5/2565 ซ้ือสมุนไพร 35,000.00                  วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย บจ.เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ.003.313/48

วงเงิน 35,000.00 บาท วงเงิน 35,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.6/5/65

110 5/5/2565 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 13,750.00                  วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน หจก.ภาสิน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ.0032.313/49

วงเงิน 13,750.00 บาท วงเงิน 13,750.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.6/5/65

111 9/5/2565 ซ้ือสมุนไพร 78,375.00                  วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชน เกษตรอินทรีย์ ต.บ้านพระ วิสาหกิจชุมชน เกษตรอินทรีย์ ต.บ้านพระ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ.0032.313/50

วงเงิน 78,375.00 บาท วงเงิน 78,375.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.10/5/65

112 9/5/2565 ซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 11,128.00                  วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เอ็น ซี เอ็นเตอร์ไพร์ส กรุ๊ป บจ.เอ็น ซี เอ็นเตอร์ไพร์ส กรุ๊ป ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ.0032.313/51

วงเงิน 11,128.00 บาท วงเงิน 11,128.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.10/5/65

113 17/5/2565 ซ้ือสมุนไพร 28,087.50                  วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เอกตรงเคมีภัณฑ์ บจ.เอกตรงเคมีภัณฑ์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.313/52

วงเงิน 28,087.50 บาท วงเงิน 28,087.50 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.18/5/65

114 17/5/2565 ซ้ือสมุนไพร 400,000.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย บจ.เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.313/53

วงเงิน 400,000.00 บาท วงเงิน 400,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.18/5/65

115 17/5/2565 ซ้ือสมุนไพร 1,600.00                   วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ธงทองโอสถ บจ.ธงทองโอสถ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.313/54

วงเงิน 1,600.00 บาท วงเงิน 1,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.18/5/65

116 17/5/2565 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 29,960.00                  วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เนาวรัตน์กล่องกระดาษ บจ.เนาวรัตน์กล่องกระดาษ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.313/55

วงเงิน 29,960.00 บาท วงเงิน 29,960.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.19/5/65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
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