
วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป

1 30/12/2564 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 31,700.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 31,700.00 บาท วงเงิน 31,700.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

2 30/12/2564 จ้างเหมาก้าจัดขยะติดเช้ือ 22,688.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 22,688.00  บาท วงเงิน 22,688.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

3 30/12/2564  ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 16,499.40        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สระบุรี ที.ไอ.จี.แก๊ส หจก.สระบุรี ที.ไอ.จี.แก๊ส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 16,499.40 บาท วงเงิน 16,499.40 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

4 30/12/2564 ค่าเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพ 41,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

ทางการแพทย์พร้อมเคร่ืองรับและแปลง วงเงิน 41,000.00 บาท วงเงิน 41,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

สัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล

5 30/12/2564 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 4,047.50         วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจันทนี  สุทธิสุข นางสาวจันทนี  สุทธิสุข ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 4,047.50  บาท วงเงิน 4,047.50  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

6 30/12/2564 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย 20,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภัย ดวงพรดี จก. บ.รักษาความปลอดภัย ดวงพรดี จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 20,000.00 บาท วงเงิน 20,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

7 30/12/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,900.00         วิธีเฉพาะเจาะจง น้้าด่ืมสะบายดี น้้าด่ืมสะบายดี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน  2,900.00 บาท วงเงิน  2,900.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

8 30/12/2564 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,060.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 1,060.00 บาท วงเงิน 1,060.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  2565
                                                       หน่วยงานกลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป

9 05/01/2565 จ้างเหมาซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 150.00            วิธีเฉพาะเจาะจง รุ่งฟ้า การยาง รุ่งฟ้า การยาง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 150.00 บาท วงเงิน 150.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

10 05/01/2565 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 6,900.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพศิกิจ ร้านพศิกิจ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 6,900.00  บาท วงเงิน 6,900.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

11 05/01/2565 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 430,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เค.เอข.ที.ซัพพลาย จก. บ.เค.เอข.ที.ซัพพลาย จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 430,000.00 บาท วงเงิน 430,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

12 07/01/2565 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 1,123.50         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 1,123.50 บาท วงเงิน 1,123.50 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

13 07/01/2565 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 32,200.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอสโบ้ โฮมเวิลด์ จก. บ.เอสโบ้ โฮมเวิลด์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 32,200.00  บาท วงเงิน 32,200.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

14 10/01/2565 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,786.90         วิธีเฉพาะเจาะจง สมศักด์ิ การช่าง สมศักด์ิ การช่าง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 1,786.90  บาท วงเงิน 1,786.90  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

15 05/01/2565 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,060.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 1,060.00 บาท วงเงิน 1,060.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

16 12/01/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 15,600.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.กอบทองโพลีแพค 2004 จก. บ.กอบทองโพลีแพค 2004 จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 15,600.00 บาท วงเงิน 15,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
                                                       หน่วยงานกลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564
                                                       หน่วยงานกลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป

17 14/01/2565 จ้างเหมาทาสีอาคารพักพยาบาล 199,700.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุทิศา  ล้าภูพวง นางสาวสุทิศา  ล้าภูพวง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 199,700.00 บาท วงเงิน 199,700.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

18 14/01/2565 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 3,035.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมนต์ หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 3,035.00 บาท วงเงิน 3,035.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

19 14/01/2565 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 375.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมนต์ หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 375.00 บาท วงเงิน 375.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

20 14/01/2565 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 3,946.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จก.สาขาสระบุรี บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จก.สาขาสระบุรี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 3,946.00 บาท วงเงิน 3,946.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

21 14/01/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 6,764.65         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เดอะเรียล ทรี ไทยแลนด์ จก. บ.เดอะเรียล ทรี ไทยแลนด์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 6,764.65 บาท วงเงิน 6,764.65 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

22 14/01/2565 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 4,844.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 4,844.00 บาท วงเงิน 4,844.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

23 14/01/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,900.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 2,900.00 บาท วงเงิน 2,900.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

24 14/01/2565 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 5,296.50         วิธีเฉพาะเจาะจง สมศักด์ิ การช่าง สมศักด์ิ การช่าง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 5,296.50 บาท วงเงิน 5,296.50 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

25 14/01/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 7,682.60         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รัตนโชติกิจ จ้ากัด บริษัท รัตนโชติกิจ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 7,682.60 บาท วงเงิน 7,682.60 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

 
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป

26 14/01/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,400.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์ห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย ศูนย์ห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 4,400.00 บาท วงเงิน 4,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

27 18/01/2565 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,560.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เค.เค.คอมพิวเตอร์ ซัพพลาย จก. บ.เค.เค.คอมพิวเตอร์ ซัพพลาย จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 7,560.00 บาท วงเงิน 7,560.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

28 18/01/2565 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านช่างแอ๊ด เคร่ืองเย็น ร้านช่างแอ๊ด เคร่ืองเย็น ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 2,500.00 บาท วงเงิน 2,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

29 14/01/2565 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 700,000.00      วิธี E-bidding บริษัท เท็น ซอฟท์ จ้ากัด บริษัท เท็น ซอฟท์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบท่ี 2 วงเงิน 700,000.00 บาท วงเงิน 700,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

30 14/01/2565 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 1,428.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 1,428.00 บาท วงเงิน 1,428.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

31 14/01/2565 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,060.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 1,060.00 บาท วงเงิน 1,060.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

32 14/01/2565 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 8,725.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมนต์ หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 8,725.00 บาท วงเงิน 8,725.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

33 14/01/2565 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 2,040.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมนต์ หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 2,040.00 บาท วงเงิน 2,040.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

34 14/01/2565 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,440.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 1,440.00 บาท วงเงิน 1,440.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565

  กลุ่มงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี



วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป

35 14/01/2565 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 49,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ธาส เอ็นจิเนียร่ิง จก. บ.ธาส เอ็นจิเนียร่ิง จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 49,500.00  บาท วงเงิน 49,500.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

36 27/01/2565 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 222,560.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ธาส เอ็นจิเนียร่ิง บิส จก. บ.ธาส เอ็นจิเนียร่ิง บิส จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 222,560.00 บาท วงเงิน 222,560.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

37 27/01/2565 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 120,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พี.ซี.ไอ.คอมพิวเตอร์ หจก.พี.ซี.ไอ.คอมพิวเตอร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 120,900.00 บาท วงเงิน 120,900.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

38 27/01/2565 ศูนย์ห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย 4,400.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์ห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย ศูนย์ห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 4,400.00 บาท วงเงิน 4,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565

  กลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี



วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป

1 19/01/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 299,681.99      วิธีกรณีพิเศษ องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 299,681.99 บาท วงเงิน 299,681.99 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

2 13/01/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 14,240.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ้ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 14,240.00  บาท วงเงิน 14,240.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

3 13/01/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,900.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ้ากัด บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 4,900.00  บาท วงเงิน 4,900.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

4 13/01/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9,400.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ้ากัด บริษัท ไบโอวาลิส จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 9,400.00  บาท วงเงิน 9,400.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

5 13/01/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีฟาร์มฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท ซีฟาร์มฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 4,000.00  บาท วงเงิน 4,000.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

6 17/01/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,850.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพสท์เฮลท์แคร์ จ้ากัด บริษัท โพสท์เฮลท์แคร์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 5,850.00  บาท วงเงิน 5,850.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

7 17/01/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์วัสดุเภสัชกรรม 9,250.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กอบทองโพลีเทรดด้ิง จ้ากัด บริษัท กอบทองโพลีเทรดด้ิง จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 9,250.00  บาท วงเงิน 9,250.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

8 17/01/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,300.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ส้านักงานอาหารและยา ส้านักงานอาหารและยา ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 1,300.00  บาท วงเงิน 1,300.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

9 17/01/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 57,250.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ้ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 57,250.00  บาท วงเงิน 57,250.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

  ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี



วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป

10 18/01/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,185.50         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 5,185.50  บาท วงเงิน 5,185.50  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

11 18/01/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,333.51         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ้ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 4,333.51  บาท วงเงิน 4,333.51  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

12 18/01/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 28,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จ้ากัด บริษัท ไบโอจีนีเทค จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 28,000.00  บาท วงเงิน 28,000.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

13 18/01/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,600.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ้ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 6,600.00  บาท วงเงิน 6,600.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

14 18/01/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 36,746.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 36,746.00  บาท วงเงิน 36,746.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

15 18/01/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัล จ้ากัด บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 11,500.00  บาท วงเงิน 11,500.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

16 18/01/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,795.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ็น.พี จ้ากัด บริษัท ที.เอ็น.พี จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 6,795.00  บาท วงเงิน 6,795.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

17 18/01/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,170.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ้ากัด บริษัท เมดไลน์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 4,170.00  บาท วงเงิน 4,170.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

18 18/01/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,885.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 5,885.00  บาท วงเงิน 5,885.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

ล าดับ

ท่ี

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

  ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา



วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป

19 18/01/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,550.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอสเมดิคอล จ้ากัด บริษัท เอสพีเอสเมดิคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 1,550.00 บาท วงเงิน 1,550.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

20 18/01/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกดรักส์ จ้ากัด บริษัท บางกอกดรักส์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 2,500.00  บาท วงเงิน 2,500.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

21 18/01/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 70,055.04        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 70,055.04  บาท วงเงิน 70,055.04  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

22 18/01/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,560.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ้ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 8,560.00  บาท วงเงิน 8,560.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

23 19/01/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 33,860.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 33,860.00  บาท วงเงิน 33,860.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

24 19/01/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,340.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จ้ากัด บริษัท ยูเมด้า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 3,340.00  บาท วงเงิน 3,340.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

25 19/01/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,450.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเช่ียนฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท เอเช่ียนฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 3,450.00  บาท วงเงิน 3,450.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

26 19/01/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 840.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ้ากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 840.00  บาท วงเงิน 840.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

27 19/01/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล จ้ากัด บริษัท พีเอ็มแอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 7,000.00 บาท วงเงิน 7,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

  ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565



วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป

28 19/01/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,540.80         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสทีฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท เอสทีฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 1,540.80 บาท วงเงิน 1,540.80 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

29 19/01/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,900.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเบ้ิลฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท เอเบ้ิลฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 1,900.00  บาท วงเงิน 1,900.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

30 19/01/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,761.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมดฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท พรีเมดฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 3,761.00  บาท วงเงิน 3,761.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

31 19/01/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,900.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แหลมทองการแพทย์ จ้ากัด บริษัท แหลมทองการแพทย์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 3,900.00  บาท วงเงิน 3,900.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

  ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี



วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป

1 06/01/2565 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 2,200.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988)จ้ากัด บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988)จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 2,200.00 วงเงิน 2,200.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

2 06/01/2565 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 3,360.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทไดรว์ เด็นท่ัล อินคอร์ปอเรช่ัน บริษัทไดรว์ เด็นท่ัล อินคอร์ปอเรช่ัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 3,360.00 วงเงิน 3,360.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

3 06/01/2565 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 3,210.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988)จ้ากัด บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988)จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 3,210.00 วงเงิน 3,210.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

4 06/01/2565 LAB ฟันปลอม 10,385.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็กซา ซีแลม จ้ากัด บริษัทเอ็กซา ซีแลม จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 10,385.00 วงเงิน 10,385.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

5 06/01/2565 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 7,150.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทดาร์ฟ่ี (ประเทศไทย) จ้ากัด บริษัทดาร์ฟ่ี (ประเทศไทย) จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 7,150.00 วงเงิน 7,150.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

                                                       หน่วยงานทันตกรรม โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป

1  5 ม.ค. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 7,868.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.พ.เมดิซายน์ ส านักงานใหญ่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.พ.เมดิซายน์ ส านักงานใหญ่ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด

วงเงิน 7,868.00 บาท วงเงิน 7,868.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

2  5 ม.ค. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 12,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด

วงเงิน 12,000.00 บาท วงเงิน 12,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

3  5 ม.ค. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 7,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท อัครวินท์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด บริษัท อัครวินท์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด

วงเงิน 7,000.00 บาท วงเงิน 7,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

4  5 ม.ค. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,800.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอ็น เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ซีพีเอ็น เทรดด้ิง จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด

วงเงิน 2,800.00 บาท วงเงิน 2,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

5  5 ม.ค. 65 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,750.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด

วงเงิน 3,750.00 บาท วงเงิน 3,750.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

6  5 ม.ค. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 8,080.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.พ.เมดิซายน์ ส านักงานใหญ่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.พ.เมดิซายน์ ส านักงานใหญ่ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด

วงเงิน 8,080.00 บาท วงเงิน 8,080.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

7  5 ม.ค. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด

วงเงิน 5,000.00 บาท วงเงิน 5,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

8  5 ม.ค. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 10,650.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เค.ภัณฑ์ มาร์เก๊ตต้ิง จ ากัด บริษัท เค.เค.ภัณฑ์ มาร์เก๊ตต้ิง จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด

วงเงิน 10,650.00 บาท วงเงิน 10,650.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

9  13 ม.ค. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 18,050.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด

วงเงิน 18,050.00 บาท วงเงิน 18,050.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

หน่วยงานกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับท่ี วันท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง



งานจัดซ้ือ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

/จัดจ้าง (ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป

1 30/12/2564 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 31,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิฟาย เมดโซลูช่ันส์ จ ากัด บริษัท ควอลิฟาย เมดโซลุช่ันส์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด

วงเงิน 31,000.00บาท วงเงิน 31,000.00บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

2 30/12/2564 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 63,700.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ล็อคอินส์ เมดดิคอล  จ ากัด บริษัท ล็อคอินส์ เมดดิคอล  จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด

วงเงิน 63,700.00  บาท วงเงิน 63,700.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

3 30/12/2564 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 88,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดับเบ้ิล เอสไดแอคนอสติคส์ จ ากัด บริษัท ดับเบ้ิล เอสไดแอคนอสติคส์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด

วงเงิน 88,500.00  บาท วงเงิน 88,500.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

4 30/12/2564 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 86,400.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ ากัด บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด

วงเงิน 86,400.00บาท วงเงิน 86,400.00บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

5 30/12/2564 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 118,960.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน  จ ากัด บริษัท ไบโอเซน  จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด

วงเงิน118,960.00  บาท วงเงิน118,960.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

6 30/12/2564 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9,350.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์  จ ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์  จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด

วงเงิน 9,350.00 บาท วงเงิน 9,350.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

7 30/12/2564 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 88,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดับเบ้ิล เอสไดแอคนอสติคส์ จ ากัด บริษัท ดับเบ้ิล เอสไดแอคนอสติคส์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด

วงเงิน 88,500.00  บาท วงเงิน 88,500.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

8 04/01/2565 จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 4,200.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ-พยาธิแลป จ ากัด บริษัท กรุงเทพ-พยาธิแลป จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด

วงเงิน 4,200.00บาท วงเงิน 4,200.00บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 65

   กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับท่ี วันท่ี



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป

1 04/01/2565 ซ้ือวัสดุบริโภค 3,374.00        วิธีเฉพาะเจาะจง คุณศิริวรรณ   เพียรโนนลาว คุณศิริวรรณ   เพียรโนนลาว ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด

วงเงิน 3,374.00 บาท วงเงิน 3,374 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

2 04/01/2565 ซ้ือวัสดุบริโภค 16,140.00      วิธีเฉพาะเจาะจง คุณวิลาวรรณ  ด่านเวชนุเคราะห์ คุณวิลาวรรณ  ด่านเวชนุเคราะห์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด

วงเงิน 16,140.00 บาท วงเงิน 16,140 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

3 04/01/2565 ซ้ือวัสดุบริโภค 5,968.75        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร จ ากัด บริษัท สยามแมคโคร จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด

วงเงิน 5,968.75 บาท วงเงิน 5,968.75 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

4 04/01/2565 ซ้ือวัสดุบริโภค 17,180.00      วิธีเฉพาะเจาะจง คุณวิลาวรรณ  ด่านเวชนุเคราะห์ คุณวิลาวรรณ  ด่านเวชนุเคราะห์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด

วงเงิน 17,180.00 บาท วงเงิน 17,180.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

5 04/01/2565 ซ้ือวัสดุบริโภค 2,192.00        วิธีเฉพาะเจาะจง คุณศิริวรรณ   เพียรโนนลาว คุณศิริวรรณ   เพียรโนนลาว ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด

วงเงิน 2,192.00 บาท วงเงิน 2,192.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

   กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับท่ี วันท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป

1 0/01/2565 จ้างเหมาซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 150.00            วิธีเฉพาะเจาะจง รุ่งฟ้า การยาง รุ่งฟ้า การยาง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 150.00 บาท วงเงิน 150.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

2 05/01/2565 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 6,900.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพศิกิจ ร้านพศิกิจ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 6,900.00  บาท วงเงิน 6,900.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

3 05/01/2565 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 430,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เค.เอข.ที.ซัพพลาย จก. บ.เค.เอข.ที.ซัพพลาย จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 430,000.00 บาท วงเงิน 430,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

4 07/01/2565 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 1,123.50         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 1,123.50 บาท วงเงิน 1,123.50 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

5 07/01/2565 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 32,200.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอสโบ้ โฮมเวิลด์ จก. บ.เอสโบ้ โฮมเวิลด์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 32,200.00  บาท วงเงิน 32,200.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

6 10/01/2565 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,786.90         วิธีเฉพาะเจาะจง สมศักด์ิ การช่าง สมศักด์ิ การช่าง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 1,786.90  บาท วงเงิน 1,786.90  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

7 05/01/2565 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,060.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 1,060.00 บาท วงเงิน 1,060.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

8 12/01/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 15,600.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.กอบทองโพลีแพค 2004 จก. บ.กอบทองโพลีแพค 2004 จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด

วงเงิน 15,600.00 บาท วงเงิน 15,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565

                                                       หน่วยงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป

1 27/01/2564 ซ้ือสมุนไพร 400,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย บจ.เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด

วงเงิน 400,00.00 บาท วงเงิน 400,00.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

2 25/01/2564 ซ้ือครุภัณฑ์โรงงาน 358,450.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ท็อปเทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.ท็อปเทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด

วงเงิน 358,450.00 บาท วงเงิน 358,450.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

3 20/01/2565 วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,959.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ไอ โปร มาร์คก้ิง บจ.ไอ โปร มาร์คก้ิง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด

วงเงิน 3,959.00 บาท วงเงิน 3,959.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

4 28/01/2565 ค่าจ้างเหมาขนส่งสมุนไพร 20,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธนพล หจก.ธนพล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด

วงเงิน 20,000.00 บาท วงเงิน 20,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

5 17/01/2565 ซ้ือสมุนไพร 78,375.00       วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชน เกษตรอินทรีย์ ต.บ้านพระวิสาหกิจชุมชน เกษตรอินทรีย์ ต.บ้านพระ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด

วงเงิน 78,375.00 บาท วงเงิน 78,375.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564

                                                       หน่วยงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สบ 0032.301/113

ลว. 4 มค.2565

สบ 0032.301/114

ลว. 30 ธค.2564

สบ 0032.301/115

ลว. 30 ธค.2564

สบ 0032.301/32

ลว. 30 ธค.2564

สบ 0032.301/116

ลว. 4 มค.2565

สบ 0032.301/117

ลว. 30 ธค.2564

สบ 0032.301/118

ลว. 4 มค.2565

สบ 0032.301/119

ลว. 5 มค.2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  2565
                                                       หน่วยงานกลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

แบบ สขร.1



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สบ 0032.301/121

ลว. 5 มค.2565

สบ 0032.301/122

ลว. 7 มค.2565

สบ 0032.301/123

ลว. 24 มค.2565

สบ 0032.301/124

ลว. 7 มค.2565

สบ 0032.301/125

ลว. 10 มค.2565

สบ 0032.301/126

ลว. 10 มค.2565

สบ 0032.301/127

ลว. 11 มค.2565

สบ 0032.301/131

ลว. 13 มค.2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
                                                       หน่วยงานกลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564
                                                       หน่วยงานกลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

แบบ สขร.1

แบบ สขร.1



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สบ 0032.301/131

ลว. 22 มค.2565

สบ 0032.301/132

ลว. 17 มค.2565

สบ 0032.301/133

ลว. 17 มค.2565

สบ 0032.301/134

ลว. 24 มค.2565

สบ 0032.301/135

ลว. 24 มค.2565

สบ 0032.301/136

ลว. 17 มค.2565

สบ 0032.301/137

ลว. 14 มค.2565

สบ 0032.301/138

ลว. 14 มค.2565

สบ 0032.301/139

ลว. 17 มค.2565



    แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สบ 0032.301/140

ลว. 17 มค.2565

สบ 0032.301/141

ลว. 18 มค.2565

สบ 0032.301/142

ลว. 19 มค.2565

สบ 0032.301/143

ลว. 24 มค.2565

สบ 0032.301/144

ลว. 24 มค.2565

สบ 0032.301/145

ลว. 21 มค.2565

สบ 0032.301/146

ลว. 25 มค.2565

สบ 0032.301/147

ลว. 25 มค.2565

สบ 0032.301/148

ลว. 25 มค.2565

  กลุ่มงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา



    แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สบ 0032.301/149

ลว. 28 มค.2565

สบ 0032.301/150

ลว. 18 กพ..2565

สบ 0032.301/151

ลว. 31 มค.2565

สบ 0032.301/152

ลว. 27 มค.2565

  กลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา



    แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สบ 0032.303/89

ลว. 19 มค.2565

สบ 0032.303/90

ลว. 13 มค.2565

สบ 0032.303/91

ลว. 13 มค.2565

สบ 0032.303/92

ลว. 13 มค.2565

สบ 0032.303/93

ลว. 13 มค.2565

สบ 0032.303/94

ลว. 17 มค.2565

สบ 0032.303/95

ลว. 17 มค.2565

สบ 0032.303/96

ลว. 17 มค.2565

สบ 0032.303/97

ลว. 17 มค.2565

  ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา



    แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สบ 0032.303/98

ลว. 18  มค.2565

สบ 0032.303/99

ลว. 18 มค.2565

สบ 0032.303/100

ลว. 18 มค.2565

สบ 0032.303/101

ลว. 18 มค.2565

สบ 0032.303/102

ลว. 18 มค.2565

สบ 0032.303/103

ลว. 18 มค.2565

สบ 0032.303/104

ลว. 18 มค.2565

สบ 0032.303/105

ลว. 18 มค.2565

สบ 0032.303/106

ลว. 18 มค.2565

  ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา



    แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สบ 0032.303/107

ลว. 18 มค.2565

สบ 0032.303/108

ลว. 18 มค.2565

สบ 0032.303/109

ลว. 18 มค.2565

สบ 0032.303/110

ลว. 18 มค.2565

สบ 0032.303/111

ลว. 19 มค.2565

สบ 0032.303/112

ลว. 19  มค.2565

สบ 0032.303/113

ลว. 19 มค.2565

สบ 0032.303/114

ลว. 19 มค.2565

สบ 0032.303/115

ลว. 19 มค.2565

  ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา



    แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สบ 0032.303/116

ลว. 19 มค.2565

สบ 0032.303/117

ลว. 19 มค.2565

สบ 0032.303/118

ลว. 19 มค.2565

สบ 0032.303/119

ลว. 19 มค.2565

  ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สบ 0032.302/18

ลว.06/01/2565

สบ 0032.302/19

ลว.06/01/2565

สบ 0032.302/20

ลว.06/01/2565

สบ 0032.302/21

ลว.06/01/2565

สบ 0032.302/22

ลว.06/01/2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

                                                       หน่วยงานทันตกรรม โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
แบบ สขร.1



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ขอเสนอในการจัดซ้ือหรือจ้าง

สบ 0032.305/47

ลงวันท่ี 7 ม.ค. 65

สบ 0032.305/48

ลงวันท่ี 7 ม.ค. 65

สบ 0032.305/49

ลงวันท่ี 7 ม.ค. 65

สบ 0032.305/50

ลงวันท่ี 7 ม.ค. 65

สบ 0032.305/51

ลงวันท่ี 7 ม.ค. 65

สบ 0032.305/53

ลงวันท่ี 7 ม.ค. 65

สบ 0032.305/54

ลงวันท่ี 7 ม.ค. 65

สบ 0032.305/55

ลงวันท่ี 7 ม.ค. 65

สบ 0032.305/56

ลงวันท่ี 17 ม.ค. 65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

หน่วยงานกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา แบบ สขร.1



    แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สบ 0032.311/24

ลว. 30 ธ.ค.2564

สบ 0032.311/25

ลว. 30 ธ.ค.2564

สบ 0032.311/26

ลว. 30 ธ.ค.2564

สบ 0032.311/27

ลว. 30 ธ.ค.2564

สบ 0032.311/28

ลว. 30 ธ.ค.2564

สบ 0032.311/29

ลว. 30 ธ.ค.2564

สบ 0032.311/30

ลว. 30 ธ.ค.2564

สบ 0032.311/31

ลว. ๔ ม.ค.256๕

   กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา



    แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ขอเสนอในการจัดซ้ือหรือจ้าง

สบ 0032.312/1

ลว. 5 มค. 2565

สบ 0032.312/2

ลว.  5 ม.ค.2565

สบ 0032.312/3

ลว.  5 ม.ค.2564

สบ 0032.312/4

ลว. 16 ม.ค.2565

สบ 0032.312/5

ลว.  16 ม.ค.2565

   กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สบ 0032.301/121

ลว. 5 มค.2565

สบ 0032.301/122

ลว. 7 มค.2565

สบ 0032.301/123

ลว. 24 มค.2565

สบ 0032.301/124

ลว. 7 มค.2565

สบ 0032.301/125

ลว. 10 มค.2565

สบ 0032.301/126

ลว. 10 มค.2565

สบ 0032.301/127

ลว. 11 มค.2565

สบ 0032.301/131

ลว. 13 มค.2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565

                                                       หน่วยงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
แบบ สขร.1



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สบ 0032.313/18

ลว.28 ธ.ค.64

สบ 0032.313/21

ลว.23 ธ.ค.64

สบ 0032.313/22

ลว.20/1/65

สบ 0032.313/23

ลว.27/01/65

สบ 0032.313/20

ลว.17 /12/ 64

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564

                                                       หน่วยงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
แบบ สขร.1


