
วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 01/02/2565 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 28,900.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/153

วงเงิน 28,900.00 บาท วงเงิน 28,900.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 กพ.2565

2 01/02/2565 จ้างเหมาก้าจัดขยะติดเช้ือ 21,984.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/154

วงเงิน 22,688.00  บาท วงเงิน 22,688.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 กพ.2565

3 01/02/2565  ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 15,408.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สระบุรี ที.ไอ.จี.แก๊ส หจก.สระบุรี ที.ไอ.จี.แก๊ส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/155

วงเงิน 16,499.40 บาท วงเงิน 16,499.40 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 กพ.2565

4 01/02/2565 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 3,491.50            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจันทนี  สุทธิสุข นางสาวจันทนี  สุทธิสุข ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/156

วงเงิน 4,047.50  บาท วงเงิน 4,047.50  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 3 กพ.2565

5 01/02/2565 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย 20,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภัย ดวงพรดี จก. บ.รักษาความปลอดภัย ดวงพรดี จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/157

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

6 01/02/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,030.00             วิธีเฉพาะเจาะจง น้้าด่ืมสะบายดี น้้าด่ืมสะบายดี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/158

วงเงิน  2,900.00 บาท วงเงิน  2,900.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 4 กพ.2565

7 01/02/2565 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. 1 กพ.2565

สัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล

8 02/02/2565 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 150.00               วิธีเฉพาะเจาะจง รุ่งฟ้า การยาง รุ่งฟ้า การยาง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/160

วงเงิน 150.00 บาท วงเงิน 150.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 กพ.2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
                                                       หน่วยงานกลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

9 02/02/2565 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 81,350.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สระบุรี ไอที เฮาส์ จก. บ.สระบุรี ไอที เฮาส์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/161

วงเงิน 81,350.00 บาท วงเงิน 81,350.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 กพ.2565

10 07/02/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,049.50            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สัมพันธ์ อินเตอร์เทรด จก. บ.สัมพันธ์ อินเตอร์เทรด จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/162

วงเงิน 3,049.50  บาท วงเงิน 3,049.50  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 8 กพ.2565

11 08/02/2565 ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 2,600.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชวน อิเล็กทรอนิกส์ ร้านชวน อิเล็กทรอนิกส์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/163

วงเงิน 2,600.00 บาท วงเงิน 2,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 กพ.2565

12 08/02/2565 จ้างเหมาร้ือถอนและติดต้ังท่อน้้าข้ึนและ 31,907.40           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจ็ฟแอนด์เจล ย่ิงย่ิงเจริญก่อสร้าง หจก.เจ็ฟแอนด์เจล ย่ิงย่ิงเจริญก่อสร้าง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/164

ท่อน้้าท้ิง วงเงิน 31,907.40 บาท วงเงิน 31,907.40 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 24 กพ.2565

13 08/02/2565 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,350.00            วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/165

วงเงิน 2,350.00  บาท วงเงิน 2,350.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 กพ.2565

14 08/02/2565 ซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน 3,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แต้น้่าไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จก. บ.แต้น้่าไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/166

วงเงิน 3,500.00  บาท วงเงิน 3,500.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 กพ.2565

15 09/02/2565 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,060.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/167

วงเงิน 1,060.00 บาท วงเงิน 1,060.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10 กพ.2565

16 09/02/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,100.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสระบุรี แก๊ส ร้านสระบุรี แก๊ส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/168

วงเงิน 1,100.00 บาท วงเงิน 1,100.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10 กพ.2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
                                                       หน่วยงานกลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

17 10/02/2565 จ้างเหมาทาสีอาคารพักพยาบาล 6,168.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามยูเน่ียน เคมีคอล จ้ากัด บริษัท สยามยูเน่ียน เคมีคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/169

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

18 10/02/2565 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,519.40            วิธีเฉพาะเจาะจง สมศักด์ิ การช่าง สมศักด์ิ การช่าง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/170

วงเงิน 1,519.40  บาท วงเงิน 1,519.40  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10 กพ.2565

19 14/02/2565 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 20,964.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/171

วงเงิน 20,964.00 บาท วงเงิน 20,964.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 กพ.2565

20 14/02/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,344.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/172

วงเงิน 1,344.00 บาท วงเงิน 1,344.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 กพ.2565

21 13/02/2565 จ้างเหมาซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 1,209.10            วิธีเฉพาะเจาะจง สมศักด์ิ การช่าง สมศักด์ิ การช่าง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/173

วงเงิน 1,209.10 บาท วงเงิน 1,209.10 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 กพ.2565

22 14/02/2565 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 5,505.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมนต์ หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/174

วงเงิน 5,505.00 บาท วงเงิน 5,505.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21 กพ.2565

23 15/02/2565 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,330.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมนต์ หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/175

วงเงิน 1,330.00 บาท วงเงิน 1,330.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21 กพ.2565

24 16/02/2565 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 11,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/176

(ล้างแอร์) วงเงิน 11,000.00 บาท วงเงิน 11,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ.2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
                                                       หน่วยงานกลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

 
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

25 17/02/2565 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 4,300.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/177

วงเงิน 4,300.00 บาท วงเงิน 4,300.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 24 กพ.2565

26 17/02/2565 จ้างเหมาเข้าเล่มเอกสาร 375.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชาลิสา ซีร็อกซ์ ร้านชาลิสา ซีร็อกซ์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/178

วงเงิน 375.00 บาท วงเงิน 375.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 22 กพ.2565

                                                       หน่วยงานกลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แบบ สขร.1



    แบบ สขร.1

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

(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 10/02/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 1,250.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ยโูทเป้ียน จ ากดั บริษทั ยโูทเป้ียน จ ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/121

วงเงิน 1,250.00 บาท วงเงิน 1,250.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  10 กพ.2565

2 10/02/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 2,750.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั โกลบอล จ ากดั บริษทั โกลบอล จ ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/122

วงเงิน 2,750.00 บาท วงเงิน 2,750.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  10 กพ.2565

3 10/02/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 4,900.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ภิญโญฟาร์มาซี จ  ากดั บริษทั ภิญโญฟาร์มาซี จ  ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/123

วงเงิน 4,900.00  บาท วงเงิน 4,900.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10 กพ..2565

4 14/02/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 9,400.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั  ไบโอวาลิส จ ากดั บริษทั  ไบโอวาลิส จ ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/124

วงเงิน  9,400.00  บาท วงเงิน  9,400.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 กพ..2565

5 14/02/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 5,860.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั โพสทเ์ฮลทแ์คร์ จ  ากดั บริษทั โพสทเ์ฮลทแ์คร์ จ  ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/125

วงเงิน 5,850.00  บาท วงเงิน 5,850.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 กพ..2565

6 14/02/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 179.76                    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/126

วงเงิน 179.76  บาท วงเงิน 179.76  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 กพ..2565

7 14/02/2565 ซ้ือวสัดุเภสชักรรม 9,250.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั กอบทองโพลีเทรดด้ิง จ  ากดั บริษทั กอบทองโพลีเทรดด้ิง จ  ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/127

วงเงิน 9,250.00  บาท วงเงิน 9,250.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 กพ..2565

8 14/02/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 1,200.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มาแลนด ์จ  ากดั บริษทั ฟาร์มาแลนด ์จ  ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/128

วงเงิน 1,200.00  บาท วงเงิน 1,200.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 กพ..2565

9 15/02/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 21,400.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮลม์ จ  ากดั บริษทั ดีทแฮลม์ จ  ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/129

วงเงิน 21,400.00  บาท วงเงิน 21,400.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 กพ..2565

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กมุภาพันธ์ 2565

   ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลเสาไห้เฉลมิพระเกยีรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ที่



    แบบ สขร.1

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

(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

10 15/02/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 23,950.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั เยเนรัลฮอสปิตสั จ  ากดั บริษทั เยเนรัลฮอสปิตสั จ  ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/130

วงเงิน 23,950.00  บาท วงเงิน 23,950.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 กพ..2565

11 15/02/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 13,790.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์เอ็กซ์ฟาร์มาซูติคอล จ ากดับริษทั อาร์เอ็กซ์ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/131

วงเงิน 13,791.00  บาท วงเงิน 13,791.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 กพ..2565

12 15/02/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 2,306.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั พรีเมดฟาร์ม่า จ  ากดั บริษทั พรีเมดฟาร์ม่า จ  ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/132

วงเงิน 2,306.00  บาท วงเงิน 2,306.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 กพ..2565

13 15/02/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 1,550.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพีเอสเมดิคอล จ ากดั บริษทั เอสพีเอสเมดิคอล จ ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/133

วงเงิน 1,550.00  บาท วงเงิน 1,550.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 กพ..2565

14 15/02/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 2,300.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั เอเช่ียนฟาร์ม่า จ  ากดั บริษทั เอเช่ียนฟาร์ม่า จ  ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/134

วงเงิน 2,300.00  บาท วงเงิน 2,300.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 กพ..2565

15 15/02/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 8,860.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ จ  ากดั บริษทั มาสุ จ  ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/135

วงเงิน 8,860.00  บาท วงเงิน 8,860.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 กพ..2565

16 15/02/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 4,665.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั บีเอ็ลฮั้ว จ  ากดั บริษทั บีเอ็ลฮั้ว จ  ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/136

วงเงิน 4,665.00 บาท วงเงิน 4,665.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 กพ..2565

17 15/02/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 56,630.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร์ม่า จ  ากดั บริษทั พรอสฟาร์ม่า จ  ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/137

วงเงิน 56,630.00  บาท วงเงิน 56,630.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 กพ..2565

18 15/02/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 2,400.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง โรงงานเภสชักรรมพอนด์ โรงงานเภสชักรรมพอนด์ ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/138

วงเงิน 2,400.00  บาท วงเงิน 2,400.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 กพ..2565

   ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลเสาไห้เฉลมิพระเกยีรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ที่

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กมุภาพันธ์ 2565



    แบบ สขร.1

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

(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

19 15/02/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 12,640.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ  ากดั บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ  ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/139

วงเงิน 12,640.00  บาท วงเงิน 12,640.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 กพ..2565

20 18/02/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 293,511.93             วิธีกรณีพิเศษ องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/140

วงเงิน 293,511.93 บาท วงเงิน 293,511.93 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ..2565

21 18/02/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 4,500.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์ จ  ากดั บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์ จ  ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/141

วงเงิน 4,500.00 บาท วงเงิน 4,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ..2565

22 18/02/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 21,023.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ที.เอ็น.พี จ  ากดั บริษทั ที.เอ็น.พี จ  ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/142

วงเงิน 21,023.00  บาท วงเงิน 21,023.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ..2565

23 18/02/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 53,210.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ ากดับริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/143

วงเงิน 53,210.00  บาท วงเงิน 53,210.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ..2565

24 18/02/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 3,900.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั แหลมทองการแพทย ์จ  ากดั บริษทั แหลมทองการแพทย ์จ  ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/144

วงเงิน 3,900.00  บาท วงเงิน 3,900.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ..2565

25 18/02/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 2,375.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์ม่าอินโนวา่ จ  ากดั บริษทั ฟาร์ม่าอินโนวา่ จ  ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/145

วงเงิน 2,375.00 บาท วงเงิน 2,375.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ..2565

26 18/02/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 3,400.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั เอเอ็นบีลาบอราตอร่ี จ  ากดั บริษทั เอเอ็นบีลาบอราตอร่ี จ  ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/146

วงเงิน 3,400.00 บาท วงเงิน 3,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ..2565

27 18/02/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 2,200.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ยเูมดา้ จ  ากดั บริษทั ยเูมดา้ จ  ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/147

วงเงิน 2,200.00 บาท วงเงิน 2,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ..2565

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กมุภาพันธ์ 2565

   ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลเสาไห้เฉลมิพระเกยีรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ที่



    แบบ สขร.1

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

(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

28 18/02/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 52,541.28               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร์ม่า จ  ากดั บริษทั ซิลลิคฟาร์ม่า จ  ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/148

วงเงิน 52,541.28 บาท วงเงิน 52,541.28 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ..2565

29 18/02/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 2,640.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มาดิกา จ  ากดั บริษทั ฟาร์มาดิกา จ  ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/149

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

30 18/02/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 1,650.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั คอนติเนนตลั จ  ากดั บริษทั คอนติเนนตลั จ  ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/150

วงเงิน 1,650.00 บาท วงเงิน 1,650.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ..2565

31 18/02/2565 ซ้ือวสัดุเภสชักรรม 2,000.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ภาสิน จ ากดั บริษทั ภาสิน จ ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/151

วงเงิน 2,000.00 บาท วงเงิน 2,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ..2565

32 18/02/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 2,500.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั บางกอกดรัก จ ากดั บริษทั บางกอกดรัก จ ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/152
วงเงิน 2,500.00 บาท วงเงิน 2,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ..2565

33 18/02/2565 ซ้ือเวชภณัฑย์า 3,100.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั  แอตแลนติก จ ากดั บริษทั แอตแลนติก จ ากดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข, ราคาต ่าสุด สบ 0032.303/153
วงเงิน 3,100.00 บาท วงเงิน 3,100.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ..2565

   ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลเสาไห้เฉลมิพระเกยีรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ที่

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กมุภาพันธ์ 2565



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

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 01/02/2565 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 3,250.00            เฉพาะเจาะจง บริษัทเด้นท์ - เมท จ้ากัด บริษัทเด้นท์ - เมท จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.302/23

วงเงิน 3,250.00 วงเงิน 3,250.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.1/02/2565

2 01/02/2565 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 1,016.50            เฉพาะเจาะจง บริษัทพี ซี เด็นท์ทับ แลป บริษัทพี ซี เด็นท์ทับ แลป ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.302/24

วงเงิน 1,016.50 วงเงิน 1,016.50 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.1/02/2565

3 01/02/2565 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 5,080.00            เฉพาะเจาะจง บริษัทแอคคอร์ด คอปอเรช่ัน (จ้ากัด)บริษัทแอคคอร์ด คอปอเรช่ัน (จ้ากัด) ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.302/25

วงเงิน 5,080.00 วงเงิน 5,080.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.1/02/2565

4 01/02/2565 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 11,154.75          เฉพาะเจาะจง บริษัทดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ้ากัดบริษัทดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.302/26

วงเงิน 11,154.75 วงเงิน 11,154.75 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.1/02/2565

5 01/02/2565 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 10,955.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ้ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.302/27

วงเงิน 10,955.00 วงเงิน 10,955.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.1/02/2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2565

                                                       หน่วยงานทันตกรรม โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี

แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซ้ือหรือจ้าง

1  3 ก.พ. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 6,291.60                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/58

วงเงิน 6,291.60 บาท วงเงิน 6,291.60 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  7 ก.พ. 65

2  3 ก.พ. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 17,976.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/59

วงเงิน 17,976.00 บาท วงเงิน 17,976.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  7 ก.พ. 65

3  3 ก.พ. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 8,800.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/60

วงเงิน 8,800.00 บาท วงเงิน 8,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  7 ก.พ. 65

4  3 ก.พ. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัครวินท์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด บริษัท อัครวินท์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/61

วงเงิน 3,000.00 บาท วงเงิน 3,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  7 ก.พ. 65

5  3 ก.พ. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1,626.40                 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด (ส านักงานใหญ่)บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด (ส านักงานใหญ่)ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/62

วงเงิน 1,626.40 บาท วงเงิน 1,626.40 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  7 ก.พ. 65

6  3 ก.พ. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5,467.20                 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด (ส านักงานใหญ่)บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด (ส านักงานใหญ่)ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/63

วงเงิน 5,467.20 บาท วงเงิน 5,467.20 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  7 ก.พ. 65

7  3 ก.พ. 65 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 51,260.00               เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/64

วงเงิน 51,260.00 บาท วงเงิน 51,260.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  7 ก.พ. 65

8  3 ก.พ. 65 ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์การแพทย์ 46,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเทค เซอร์จิคอล จ ากัด บริษัท อินโนเทค เซอร์จิคอล จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/65

วงเงิน 46,000.00 บาท วงเงิน 46,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  7 ก.พ. 65

9  3 ก.พ. 65 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 19,850.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/66

วงเงิน 16,850.00 บาท วงเงิน 19,850.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  7 ก.พ. 65

หน่วยงานกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับท่ี วันท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซ้ือหรือจ้าง

10  3 ก.พ. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 7,704.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/67

วงเงิน 7,704.00 บาท วงเงิน 7,704.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  7 ก.พ. 65

11  3 ก.พ. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 16,007.20               เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด (ส านักงานใหญ่)บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด (ส านักงานใหญ่)ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/68

วงเงิน 16,007.20 บาท วงเงิน 16,007.20 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  7 ก.พ. 65

12  3 ก.พ. 65 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 16,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/69

วงเงิน 16,500.00 บาท วงเงิน 16,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  7 ก.พ. 65

13  3 ก.พ. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,250.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอม เบส พลัส จ ากัด บริษัท แอม เบส พลัส จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/70

วงเงิน 3,250.00 บาท วงเงิน 3,250.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  7 ก.พ. 65

14  3 ก.พ. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 8,400.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอ็น เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ซีพีเอ็น เทรดด้ิง จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/71

วงเงิน 8,400.00 บาท วงเงิน 8,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  7 ก.พ. 65

15  3 ก.พ. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 17,444.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/73

วงเงิน 17,444.00 บาท วงเงิน 17,444.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  7 ก.พ. 65

16  3 ก.พ. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 14,450.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/74

วงเงิน 14,450.00 บาท วงเงิน 14,450.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  7 ก.พ. 65

17  3 ก.พ. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 6,200.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮบท์ แคร์ จ ากัด บริษัท โพส เฮบท์ แคร์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/75

วงเงิน 6,200.00 บาท วงเงิน 6,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  7 ก.พ. 65

18  3 ก.พ. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,055.50                 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะวัน เมดิคอล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะวัน เมดิคอล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/76

วงเงิน 3,055.50 บาท วงเงิน 3,055.50 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  7 ก.พ. 65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

หน่วยงานกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับท่ี วันท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซ้ือหรือจ้าง

19  11 ก.พ. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1,680.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/77

วงเงิน 1,680.00 บาท วงเงิน 1,680.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  15 ก.พ. 65

20  11 ก.พ. 65 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 24,750.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/78

วงเงิน 24,750.00 บาท วงเงิน 24,750.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  15 ก.พ. 65

21  11 ก.พ. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1,900.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออล ควอลิต้ี ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ออล ควอลิต้ี ซัพพลาย จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/79

วงเงิน 1,900.00 บาท วงเงิน 1,900.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  15 ก.พ. 65

22  11 ก.พ. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,120.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที วาย เอ็น จ ากัด บริษัท ที วาย เอ็น จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/80

วงเงิน 3,120.00 บาท วงเงิน 3,120.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  15 ก.พ. 65

23  11 ก.พ. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,922.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/81

วงเงิน 4,922.00 บาท วงเงิน 4,922.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  15 ก.พ. 65

24  11 ก.พ. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,493.10                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/82

วงเงิน 2,493.10 บาท วงเงิน 2,493.10 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  15 ก.พ. 65

หน่วยงานกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับท่ี วันท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565



    แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซ้ือหรือจ้าง

1 01/02/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 120,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัดบริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/32

วงเงิน  ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท วงเงิน  ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 02 ก.พ.2565

2 01/02/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 54,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิฟาย เมดโซลูช่ันส์ จ ากัด บริษัท ควอลิฟาย เมดโซลูช่ันส์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/33

วงเงิน    54,000.00       บาท วงเงิน    54,000.00       บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 02 ก.พ.2565

3 01/02/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 35,800.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ ากัด บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/34

วงเงิน 35,800.00บาท วงเงิน 35,800.00บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 02 ก.พ.2565

4 01/02/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 115,964.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ล็อคอินส์ เมดดิคอล  จ ากัด บริษัท ล็อคอินส์ เมดดิคอล  จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/35

วงเงิน  115,964.00 บาท วงเงิน  115,964.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 02 ก.พ.2565

5 01/02/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 14,825.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน  จ ากัด บริษัท ไบโอเซน  จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/36

วงเงิน 14,825.00  บาท วงเงิน 14,825.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 02 ก.พ.2565

6 01/02/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15,400.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์  จ ากัดบริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์  จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/37

วงเงิน 15,400.00 บาท วงเงิน 15,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 02 ก.พ.2565

7 11/02/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 120,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัดบริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/38

วงเงิน  ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท วงเงิน  ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 ก.พ.2565

8 18/02/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 120,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัดบริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/39

วงเงิน  ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท วงเงิน  ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 ก.พ.2565

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

   กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับท่ี วันท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 07/02/65 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 37,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน หจก.ภาสิน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.313/24

วงเงิน 37,000.00 บาท วงเงิน 37,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.01/02/65

2 11/02/65 ซ้ือยาสมุนไพร 400,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย บจ.เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.313/25

วงเงิน 400,000.00 บาท วงเงิน 400,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.02/02/65

3 17/02/65 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 415,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน หจก.ภาสิน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.313/26

วงเงิน 415,000.00 บาท วงเงิน 415,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.01/02/65

4 11/02/65 ซ้ือวัสดุสมุนไพร 8,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสมุนไพรธงทอง ร้านสมุนไพรธงทอง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.313/27

วงเงิน 8,000.00 บาท วงเงิน 8,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.01/02/65

5 14/02/65 ซ้ือวัสดุสมุนไพร 40,800.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย บจ.เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.313/28

วงเงิน 40,800.00 บาท วงเงิน 40,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.04/02/65

6 15/02/65 ซ้ือวัสดุส านักงาน 15,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน หจก.ภาสิน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.313/29

วงเงิน 15,000.00 บาท วงเงิน 15,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.07/02/65

7 21/02/65 ซ้ือสมุนไพร 200,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย บจ.เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.313/30

วงเงิน 400,000.00 บาท วงเงิน 400,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.07/02/65

8 21/02/65 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 220,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ต้าเหริน บจ.ต้าเหริน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.313/31

วงเงิน 220,000.00 บาท วงเงิน 220,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.07/02/65

                                                       หน่วยงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

9 18/02/65 จ้างซ่อมเคร่ืองบรรจุแผงยา 1,800.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นายอารูญ ค าภา นายอารูญ ค าภา ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.313/32

วงงเงิน 1,800.00 บาท วงงเงิน 1,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.14/02/65

10 14/02/65 ซ้ือสมุนไพร 78,375.00          วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชน เกษตรอินทรีย์ ต.บ้านพระวิสาหกิจชุมชน เกษตรอินทรีย์ ต.บ้านพระถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.313/33

วงเงิน 78,375.00 บาท วงเงิน 78,375.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.01/02/65

11 17/02/65 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 220,00.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน หจก.ภาสิน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.313/34

วงเงิน 220,000.00 บาท วงเงิน 220,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.07/02/65

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565

                                                       หน่วยงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1


