
วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 01/04/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,520.00               วิธีเฉพาะเจาะจง สระบุรีภัณฑ์ สระบุรีภัณฑ์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/220

วงเงิน 1,520.00 บาท วงเงิน 1,520.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 4  เมษายน 2565

2 01/04/2565 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 8,132.00               วิธีเฉพาะเจาะจง สมศักด์ิ การช่าง สมศักด์ิ การช่าง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/221

วงเงิน 8,132.00  บาท วงเงิน 8,132.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 เมษายน 2565

3 01/04/2565

 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 500.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/222

วงเงิน 500 บาท วงเงิน 500 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 เมษายน 2565

4 01/04/2565 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 23,830.00             วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน่้ามัน หจก.เสาไห้ค้าน่้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/223

วงเงิน 23,830.00  บาท วงเงิน 23,830.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 เมษายน 2565

5 01/04/2565 จ้างเหมาก่าจัดขยะติดเช้ือ 52,312.00             วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/224

วงเงิน 52,312.00 บาท วงเงิน 52,312.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 เมษายน 2565

6 01/04/2565 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 เมษายน 2565

สัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล

7 01/04/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 53,799.60             วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สระบุรี ที.ไอ.จี.แก๊ส หจก.สระบุรี ที.ไอ.จี.แก๊ส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/225

วงเงิน 53,799.60 บาท วงเงิน 53,799.60 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 เมษายน 2565

8 01/04/2565 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 6,070.00               วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจันทนี  สุทธิสุข นางสาวจันทนี  สุทธิสุข ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/226

วงเงิน 6,.070.00 บาท วงเงิน 6,.070.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 4 เมษายน 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

9 01/04/2565 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย 20,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภัย ดวงพรดี จก. บ.รักษาความปลอดภัย ดวงพรดี จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/227

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

10 01/04/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,445.00               วิธีเฉพาะเจาะจง น่้าด่ืมสะบายดี น่้าด่ืมสะบายดี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/228

วงเงิน 4,445.00  บาท วงเงิน 4,445.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 4 เมษายน 2565

11 01/04/2565 ซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน 8,600.00               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเจริญการไฟฟ้า หจก.ไทยเจริญการไฟฟ้า ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/229

วงเงิน 8,600.00 บาท วงเงิน 8,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 เมษายน 2565

12 01/04/2565 ซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน 55,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บ.คิงเทเบิล จก. บ.คิงเทเบิล จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/230

วงเงิน 55,000.00 บาท วงเงิน 55,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 เมษายน 2565

13 01/04/2565 จ้างเหมาบ่ารุงรักษาลิฟต์ 19,260.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีทรัสส์ เอเลเวเทรอ์ จก. บ.ดีทรัสส์ เอเลเวเทรอ์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/231

วงเงิน 19,260.00  บาท วงเงิน 19,260.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 เมษายน 2565

14 05/04/2565 ซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน 6,500.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ย่ิงเจริญนาฬิกา-แว่นตา ย่ิงเจริญนาฬิกา-แว่นตา ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/232

วงเงิน 6,500.00  บาท วงเงิน 6,500.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 5 เมษายน 2565

15 07/04/2565 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 6,000.00               วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/233

วงเงิน 6,000.00 บาท วงเงิน 6,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 7 เมษายน 2565

16 07/04/2565 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 11,210.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เค.เค.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เค.เค.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/234

วงเงิน 11,210.00 บาท วงเงิน 11,210.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 8 เมษายน 2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 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 07/04/2565 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 5,210.00               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมนต์ หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/235

วงเงิน 5,210.00 บาท วงเงิน 5,210.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 เมษายน 2565

18 07/04/2565 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 7,969.00               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. 14 ซีเมนต์ หจก. 14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/236

วงเงิน 7,969.00  บาท วงเงิน 7,969.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 เมษายน 2565

19 07/04/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 6,168.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามยูเน่ียน เคมีคอล จก. บ.สยามยูเน่ียน เคมีคอล จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/237

วงเงิน 6,168.00 บาท วงเงิน 6,168.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 เมษายน 2565

20 07/04/2565 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 2,100.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/238

วงเงิน 2,100.00 บาท วงเงิน 2,100.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 8 เมษายน 2565

21 07/04/2565 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 3,059.99               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/239

วงเงิน 3,059.99 บาท วงเงิน 3,059.99 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 8 เมษายน 2565

22 07/04/2565 จ้างเหมาปรับพ้ืนท่ี 22,600.00             วิธีเฉพาะเจาะจง นายเสฎฐวุฒิ  รางแดง นายเสฎฐวุฒิ  รางแดง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/240

วงเงิน 22,600.00 บาท วงเงิน 22,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 8 เมษายน 2565

23 07/04/2565 ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 6,550.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชวน อิเล็กทรอนิกส์ ยางทอง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/241

วงเงิน 6,550.00 บาท วงเงิน 12,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 8 เมษายน 2565

24 08/04/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 840.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/242

วงเงิน 840.00 บาท วงเงิน 840.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 8 เมษายน 2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
                                                       หน่วยงานกลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

 
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

25 08/04/2565 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 2,688.00               วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/243

วงเงิน 2,688.00 บาท วงเงิน 2,688.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 8 เมษายน 2565

26 08/04/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 14,625.83             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รัตนโชติกิจ จ่ากัด บริษัท รัตนโชติกิจ จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/244

วงเงิน 14,625.83 บาท วงเงิน 14,625.83 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 8 เมษายน 2565

27 08/04/2565 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 3,998.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก. บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/245

วงเงิน 3,998.00 บาท วงเงิน 3,998.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 เมษายน 2565

28 08/04/2565 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 3,300.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก. บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/246

วงเงิน 3,300.00 บาท วงเงิน 3,300.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 เมษายน 2565

29 08/04/2565 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,110.00               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน่้ามัน หจก.เสาไห้ค้าน่้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/247

วงเงิน 1,110.00 บาท วงเงิน 1,110.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 เมษายน 2565

30 08/04/2565

จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและ

ขนส่ง 240.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุพจน์ เสาไห้ ร้านสุพจน์ เสาไห้ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/248

วงเงิน 240.00 บาท วงเงิน 240.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 เมษายน 2565

31 08/04/2565 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 1,800.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/249

วงเงิน 1,800.00 บาท วงเงิน 1,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 เมษายน 2565

32 08/04/2565
จ้างเหมาบ่ารุงรักษาเชิงป้องกัน

เคร่ืองปรับอากาศ 6,500.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/250

วงเงิน 6,500.00 บาท วงเงิน 6,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 เมษายน 2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
                                                       หน่วยงานกลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

 
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

33 12/04/2565 จ้างเหมาซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร 29,960.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดูทรัส เอเลเวอทร์ จก. บ.ดูทรัส เอเลเวอทร์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/251

วงเงิน 29,960.00 บาท วงเงิน 29,960.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 เมษายน 2565

34 12/04/2565 ซ้ือวัสดุการเกษตร 214.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/252

วงเงิน 214.00 บาท วงเงิน 214.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 เมษายน 2565

35 17/04/2565 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 56,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพศิกิจ ร้านพศิกิจ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/253

วงเงิน 56,000.00 บาท วงเงิน 56,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 เมษายน 2565

36 17/04/2565 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 3,998.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก. บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/254

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

37 19/04/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 600.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง พรชัย ไอซ์ พรชัย ไอซ์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/255

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

38 19/04/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 590.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก. บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/256

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

39 19/04/2565

จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและ

ขนส่ง 4,800.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอ๊อด อิงค์เจ็ท ร้านอ๊อด อิงค์เจ็ท ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/257

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

40 21/04/2565 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 4,475.00               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมนต์ หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/258

วงเงิน 4,475.00 บาท วงเงิน 4,475.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 22 เมษายน 2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565

                                                       หน่วยงานกลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

 
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

41 21/04/2565 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 11,760.00             วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมนต์ หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/259

วงเงิน 11,760.00 บาท วงเงิน 11,760.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21 เมษายน 2565

42 21/04/2565 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 13,910.00             วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์เจริญย่ิง โรงพิมพ์เจริญย่ิง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/260

วงเงิน 13,910.00 บาท วงเงิน 13,910.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21 เมษายน 2565

43 25/04/2565 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 6,500.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพศิกิจ ร้านพศิกิจ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/261

วงเงิน 6,500.00 บาท วงเงิน 6,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 25 เมษายน 2565

44 27/04/2565 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ 5,424.90               วิธีเฉพาะเจาะจง ยางทอง ยางทอง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/262

และขนส่ง วงเงิน 5,424.90  บาท วงเงิน 5,424.90  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 27 เมษายน 2565

45 27/04/2565 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 340.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/263

วงเงิน 340.00 บาท วงเงิน 340.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 27 เมษายน 2565

46 29/04/2565 ซ้ือวัสดุการเกษตร 800.02                 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/264

วงเงิน 800.02 บาท วงเงิน 800.02 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 29 เมษายน 2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565

                                                       หน่วยงานกลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

 
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

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

47 01/04/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 108,964.92           วิธีกรณีพิเศษ องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/180

วงเงิน 108,964.92  บาท วงเงิน 108,964.92  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  18  เมย.2565

48 1/4/25650 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 25,600.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัล จ่ากัด บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัล จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/181

วงเงิน 25,600.00  บาท วงเงิน 25,600.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  11  เมย.2565

49 1/4/25650 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,220.02             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/182

วงเงิน 11 ,220.02  บาท วงเงิน 11 ,220.02  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  11  เมย.2565

50 1/4/25650 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,850.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ่ากัด บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/183

วงเงิน 5,850.00  บาท วงเงิน 5,850.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  11  เมย.2565

51 1/4/25650 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,900.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ่ากัด บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/184

วงเงิน 4,900.00  บาท วงเงิน 4,900.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  11  เมย.2565

52 1/4/25650 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 192,450.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/185

วงเงิน 192,450.00  บาท วงเงิน 192,450.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  11  เมย.2565

53 1/4/25650 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 23,090.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ่ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/186

วงเงิน 23,090.00  บาท วงเงิน 23,090.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  11  เมย.2565

54 1/4/25650 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 21,592.80             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ่ากัด บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/187

วงเงิน 21,592.80  บาท วงเงิน 21,592.80  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  11  เมย.2565



                                                                           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

55 1/4/25650 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,815.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เกรตเตอร์ฟาร์ม่า จ่ากัด บริษัท เกรตเตอร์ฟาร์ม่า จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/188

วงเงิน 4,815.00  บาท วงเงิน 4,815.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  11  เมย.2565

56 1/4/25650 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,596.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติก จ่ากัด บริษัท แอตแลนติก จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/189

วงเงิน 6,596.00  บาท วงเงิน 6,596.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  11  เมย.2565

57 1/4/25650 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,416.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จ่ากัด บริษัท ยูเมด้า จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/190

วงเงิน 6,416.00  บาท วงเงิน 6,416.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  18  เมย.2565

58 1/4/25650 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 33,850.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ่ากัด บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/191

วงเงิน 33,850.00  บาท วงเงิน 33,850.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  18  เมย.2565

59 1/4/25650 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 32,400.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ่ากัด บริษัท ไบโอวาลิส จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/192

วงเงิน 32,400.00  บาท วงเงิน 32,400.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  18  เมย.2565

60 1/4/25650 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 32,400.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ่ากัด บริษัท ไบโอวาลิส จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/192

วงเงิน 32,400.00  บาท วงเงิน 32,400.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  18  เมย.2565

61 1/4/25650 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,185.50              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/193

วงเงิน 5,185.50  บาท วงเงิน 5,185.50  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  18  เมย.2565

62 1/4/25650 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,640.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ่ากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/194

วงเงิน 2,640.00  บาท วงเงิน 2,640.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  18  เมย.2565



                                                                           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

63 1/4/25650 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,225.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอสเมดิคอล จ่ากัด บริษัท เอสพีเอสเมดิคอล จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/195

วงเงิน 8,225.00 บาท วงเงิน 8,225.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  18  เมย.2565

64 1/4/25650 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,600.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเช่ียนฟาร์ม่า จ่ากัด บริษัท เอเช่ียนฟาร์ม่า จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/196

วงเงิน 4,600.00 บาท วงเงิน 4,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  18  เมย.2565

65 1/4/25650 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 39,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอลบีเอสลาบอราตอร่ี จ่ากัด บริษัท แอลบีเอสลาบอราตอร่ี จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/197

-                      วงเงิน 39,000.00 บาท วงเงิน 39,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  18  เมย.2565

66 1/4/25650 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 65,381.28             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ่ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/198

วงเงิน 65,381.28 บาท วงเงิน 65,381.28 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  18  เมย.2565

67 1/4/25650 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,530.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็นพี จ่ากัด บริษัท ทีเอ็นพี จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/199

วงเงิน 4,530.00 บาท วงเงิน 4,530.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  18  เมย.2565

68 1/4/25650 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,700.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ่ากัด บริษัท ยูโทเป้ียน จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/200

วงเงิน 2,700.00 บาท วงเงิน 2,700.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  18  เมย.2565



    แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

69 01/04/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 240,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูซันส์ จ่ากัด บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูซันส์ จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.311/47

วงเงิน 240,500.00บาท วงเงิน 240,500.00บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 เม.ย.2565

70 01/04/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 63,700.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทล็อคอินส์ เมดดิคอล จ่ากัด บริษัทล็อคอินส์ เมดดิคอล จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.311/48

วงเงิน 63,700.00 บาท วงเงิน 63,700.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 เม.ย.2565

71 01/04/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 14,800.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไดแอ็ก นอสติก จ่ากัด บริษัท ไทยไดแอ็ก นอสติก จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.311/49

วงเงิน 14,800.00 บาท วงเงิน  14,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 เม.ย.2565

72 01/04/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 56,567.50             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทไบโอเซน  จ่ากัด บริษัทไบโอเซน  จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.311/50

วงเงิน 56,567.50.00 บาท วงเงิน  56,567.50 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 เม.ย.2565

73 01/04/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 14,980.00             วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ดรัก เทสท์ต้ิง(ส่านักงานใหญ่) หจก.ดรัก เทสท์ต้ิง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.311/51

วงเงิน 14,980.00  บาท วงเงิน 14,980.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 เม.ย.2565

74 01/04/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 30,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูซันส์ จ่ากัด บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูซันส์ จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.311/52

วงเงิน30,000.00 บาท วงเงิน 30,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 เม.ย.2565

75 01/04/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 27,900.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ่ากัด บ.แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.311/53

วงเงิน 27,900.00 บาท วงเงิน  27,900.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 เม.ย.2565

76 01/04/2565 จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทาง 4,700.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลป จ่ากัด บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลป จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.311/54

ห้องปฏิบัติการ วงเงิน 4,700.00 บาท วงเงิน 4,700.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 เมย.2565

77 01/04/2565 ซ้ือวัดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 20,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูซันส์ จ่ากัด บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูซันส์ จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.311/55

วงเงิน 20,000.00 บาท วงเงิน 20,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 เมย..2565

78 01/04/2565 ซ้ือวัดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 32,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซัคเซส เมดิคอล ซัพพลาย จ่ากัด บ.ซัคเซส เมดิคอล ซัพพลาย จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.311/56

วงเงิน ๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท วงเงิน ๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 เมย.2565

ล าดับท่ี วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 65

   กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา



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

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

79 01/04/2565 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 5,000.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988)จ่ากัด บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988)จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.302/34

วงเงิน 5,000.00 วงเงิน 5,000.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.1/4/2565

80 01/04/2565 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 1,900.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเซียงไฮ้ทันตภัณฑ์ จ่ากัด บริษัทเซียงไฮ้ทันตภัณฑ์ จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.302/35

วงเงิน 1,900.00 วงเงิน 1,900.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.1/4/2565

81 01/04/2565 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 4,800.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเดนทัลวิช่ัน(ประเทศไทย)จ่ากัด บริษัทเดนทัลวิช่ัน(ประเทศไทย)จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.302/36

วงเงิน 4,800.00 วงเงิน 4,800.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.1/4/2565

82 01/04/2565 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 4,160.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทวี อาร์ พี เด้นท์ จ่ากัด บริษัทวี อาร์ พี เด้นท์ จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.302/37

วงเงิน 4,160.00 วงเงิน 4,160.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.1/4/2565

83 01/04/2565 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 1,625.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทไดรว์ เด็นท่ัล อินคอร์ปอเรช่ัน บริษัทไดรว์ เด็นท่ัล อินคอร์ปอเรช่ัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.302/38

วงเงิน 1,625.00 วงเงิน 1,625.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.1/4/2565

84 01/04/2565 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 11,893.05             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ่ากัด บริษัทดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.302/39

วงเงิน 11,893.05 บาท วงเงิน 11,893.05 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.1/4/2565

85 01/04/2565 จ้างเหมาLAB (ฟันปลอม) 2,033.00               เฉพาะเจาะจง บริษัทพี ซี เด็นท์ทับ แลป บริษัทพี ซี เด็นท์ทับ แลป ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.302/40

วงเงิน 2,033.00 วงเงิน 2,033.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.1/4/2565

86 01/04/2565 จ้างเหมาLAB (ฟันปลอม) 23,190.00             เฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็กซา ซีแลม จ่ากัด บริษัทเอ็กซา ซีแลม จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.302/41

วงเงิน 23,190.00 วงเงิน 23,190.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.1/4/2565

                                                       หน่วยงานทันตกรรม โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับท่ี

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565
แบบ สขร.1



    แบบ สขร.1

งานจัดซ้ือ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

/จัดจ้าง (ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

87 01/04/2565 ซ้ือวัสดุบริโภค 19,600.00                  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคุณวิลาวรรณ  ด่านเวชนุเคราะห์ ร้านคุณวิลาวรรณ  ด่านเวชนุเคราะห์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.312/38

วงเงิน 19,600.00 บาท วงเงิน 19,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 08 เม.ย.2565

88 01/04/2565 ซ้ือวัสดุบริโภค 8,387.00                   วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคุณศิริวรรณ  เพียรโนนลาว ร้านคุณศิริวรรณ  เพียรโนนลาว ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.312/39

วงเงิน 8,387.00 บาท วงเงิน 8,387.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 เม.ย.2565

89 01/04/2565 ซ้ือวัสดุบริโภค 8,164.25                   วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ่ากัด(มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จ่ากัด(มหาชน) ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.312/40

วงเงิน 8,164.25 บาท วงเงิน 8,164.25 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 เม.ย.2565

90 01/04/2565 ซ้ือวัสดุบริโภค 9,170.00                   วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคุณวิลาวรรณ  ด่านเวชนุเคราะห์ ร้านคุณวิลาวรรณ  ด่านเวชนุเคราะห์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.312/41

วงเงิน 9,170.00 บาท วงเงิน 9,170.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 26 เม.ย.2565

91 01/04/2565 ซ้ือวัสดุบริโภค 4,301.00                   วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคุณศิริวรรณ  เพียรโนนลาว ร้านคุณศิริวรรณ  เพียรโนนลาว ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.312/42

วงเงิน 4,301.00 บาท วงเงิน 4,301.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 22 เม.ย.2565

                               สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565

หน่วยงานโภชนาการ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับท่ี วันท่ี



วันท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซ้ือหรือจ้าง

 4 เม.ย.65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1,900.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ออล ควอลิต้ี ซัพพลาย จ่ากัด บริษัท ออล ควอลิต้ี ซัพพลาย จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.305/101

วงเงิน 1,900.00 บาท วงเงิน 1,900.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 5 เม.ย. 65

 4 เม.ย.65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,600.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคา โปรดักช่ัน จ่ากัด บริษัท แมคคา โปรดักช่ัน จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.305/102

วงเงิน 4,600.00 บาท วงเงิน 4,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 5 เม.ย. 65

 4 เม.ย.65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,500.00                   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน เดอะวันเมดิคอล ห้างหุ้นส่วน เดอะวันเมดิคอล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.305/103

วงเงิน 4,500.00 บาท วงเงิน 4,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 5 เม.ย. 65

 4 เม.ย.65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,530.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ่ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.305/104

วงเงิน 4,530.00 บาท วงเงิน 4,530.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 5 เม.ย. 65

 7 เม.ย.65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 14,900.00                  เฉพาะเจาะจง บริษัท ออล ควอลิต้ี ซัพพลาย จ่ากัด บริษัท ออล ควอลิต้ี ซัพพลาย จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.305/105

วงเงิน 14,900.00 บาท วงเงิน 14,900.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 11 เม.ย. 65

 7 เม.ย.65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,570.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ่ากัด บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.305/106

วงเงิน 4,570.00 บาท วงเงิน 4,570.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 11 เม.ย. 65

 7 เม.ย.65 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,380.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ่ากัด บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.305/107

วงเงิน 1,380.00 บาท วงเงิน 4,520.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 11 เม.ย. 65

 7 เม.ย.65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,960.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.305/108

วงเงิน 3,960.00 บาท วงเงิน 3,960.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 11 เม.ย. 6599
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   สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565

        หน่วยงาน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับท่ี

92

93

แบบ สขร.1



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

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซ้ือหรือจ้าง

 7 เม.ย.65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1,797.60                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.305/109

วงเงิน 1,797.60 บาท วงเงิน 1,797.60 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 11 เม.ย. 65

 7 เม.ย.65 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 36,000.00                  เฉพาะเจาะจง ร้าน เจเอ ซีพีอาร์ โปรดักส์ (ส่านักงานใหญ่) ร้าน เจเอ ซีพีอาร์ โปรดักส์ (ส่านักงานใหญ่) ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.305/110

วงเงิน 36,000.00 บาท วงเงิน 36,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 11 เม.ย. 65

 11 เม.ย.65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,500.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท แอม เบส พลัส จ่ากัด บริษัท แอม เบส พลัส จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.305/111

วงเงิน 4,500.00 บาท วงเงิน 4,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 12 เม.ย. 65

 11 เม.ย.65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,400.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ่ากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.305/112

วงเงิน 4,400.00 บาท วงเงิน 4,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 12 เม.ย. 65

 11 เม.ย.65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,333.50                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.305/113

วงเงิน 4,333.50 บาท วงเงิน 4,333.50 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 12 เม.ย. 65

 11 เม.ย.65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,200.00                   เฉพาะเจาะจง ซีพีเอ็น เทรดด้ิง ซีพีเอ็น เทรดด้ิง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.305/114

วงเงิน 4,200.00 บาท วงเงิน 4,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 12 เม.ย. 65

 11 เม.ย.65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,980.40                   เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ่ากัด (ส่านักงานใหญ่)บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ่ากัด (ส่านักงานใหญ่)ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.305/115

วงเงิน 3,980.40.00 บาท วงเงิน 3,980.40.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 12 เม.ย. 65

 11 เม.ย.65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,600.00                   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด เดอะวันเมดิคอล ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด เดอะวันเมดิคอล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.305/116

วงเงิน 2,600.00 บาท วงเงิน 2,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 12 เม.ย. 65
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              สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565

                  หน่วยงาน กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา แบบ สขร.1



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

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซ้ือหรือจ้าง

108 01/04/2565 วัสดุเภสัชกรรม 440,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ต้าเหริน บจ.ต้าเหริน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ.0032.313/42

วงเงิน 440,000.00 บาท วงเงิน 440,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.04/04/65

109 01/04/2565 ซ้ือสมุนไพร 40,800.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย บจ.เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ.0032.313/43

วงเงิน 40,800.00 บาท วงเงิน 40,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.04/04/65

110 12/04/2565 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 15,550.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.สระบุรี ไอ ที บจ.สระบุรี ไอ ที ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ.0032.313/44

วงเงิน 15,550.00 บาท วงเงิน 15,550.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.12/4/65

111 05/04/2565 วัสดุเภสัชกรรม 479,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน หจก.ภาสิน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ.0032.313/45

วงเงิน 479,000.00 บาท วงเงิน 479,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.5/4/65

              สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565

                  หน่วยงาน แพทย์แผนไทย(โรงผลิตยาสมุนไพร) โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา แบบ สขร.1
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